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Rövidítések jegyzéke

2 DE kétdimenziós elektroforézis

ABA abszcizinsav

BSA marha szérum albumin

CAH cinnamát-4-hidroxiláz

CHAPS 3- [3-kolamidopropil)-dimetilammónium]-1-propánszulfonát

Da dalton

DTT DL- treo- 1,4- dimerkapto-2,3- butándiol 

ESI electrospray tömegspektrométer

F3’H flavonoid 3’ hidroxiláz

GST glutation-S-transzferáz

HFN Hagberg falling number

HHP nagy hidrosztatikus nyomás

HMW-GS nagy molekulatömeg  glutenin alegység

HSE h sokkelemek

HSF h sokkfaktor

HSP h sokk fehérjék

IEF izoelektromos fókuszálás

IPG immobilizált pH gradiens

IS izoflavon szintáz

kDa kilodalton

LMW-GS kis molekulatömeg  glutenin alegység

MALDI-TOF mátrixhoz kötött lézer ionizációs – „repülési id ” tömegspektrométer

nsLTP nem specifikus lipid transzfer protein 

PAGE poliakrilamid gélelektroforézis

pI izoelektromos pont

pka propikonazol, (+)-1-[2-(2,4-dikloro-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-ilmetil]-1H-1,2,4-

triazol

PMAA érés el tti  -amiláz

SCI nátrium-kazeinát izolátum

SDS nátrium-dodecil-szulfát

SDS-PAGE nátrium-dodecil-szulfát poliakrilamid gélelektroforézis

SEC méretkizárásos kromatográfia

4



SG kisméret  G (GTP-köt )-fehérjék

SSP single spot position 

TC tetrakonazol

Tebukonazol (+/-)-  -[2-(4-klórfenil) etil]- -(1,1-dimetiletil)-1H- 1,2,4-triazol- 1- etanol

TEMED N, N,N',N'- tetrametil- etilén-diamin

TRISZ - Trisz- (hidroximetil)-amino- metán
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1. Bevezetés

A növekv  népesedés, a változó környezeti hatások és fogyasztói igények mind-mind újabb 

megoldandó feladatokat jelentenek a különböz  tudományterületek szakemberei számára. A 

megoldásokhoz az élelmiszer-tudományban pl. az adott céloknak leginkább megfelel , vagy új

nyersanyagok kiválasztásával, kíméletesebb, gazdaságosabb technológiák kifejlesztésével, 

meghatározott célcsoportok kiszolgálásával járulhatunk hozzá. 

Hagyományos és reform táplálékaink alapanyaga napjainkban is a jelent s fehérje és 

energiaforrásként szolgáló gabona-, hús- és tejtermékek. Ezen alapanyagok min ségét a „term földt l

az asztalig” számos tényez  alakítja. Az alapanyagok és késztermékek min ségét befolyásoló 

tényez k hatásainak vizsgálata az élelmiszerbiztonság és az egészségmeg rz  táplálkozás

szempontjából egyaránt nélkülözhetetlen. 

A gabonák humán táplálkozásban betöltött fontos szerepe nagy energiatartalmuk mellett, jó 

tárolhatóságuknak és a bel lük készült termékek széles választékának köszönhet . Dolgozatom 

nagyobb részében foglalkozom a különböz  gabonák (búza és tritikále) min ségét meghatározó

fehérje-mintázat környezeti faktorok hatására bekövetkez  változásának nyomon követésével. A 

környezeti stresszhatások ugyanis olyan mértékben zavarhatják meg a növények anyagcseréjét, ami

végs  soron a produktivitás csökkenéséhez vezet. Ez a termesztett növények esetében komoly

terméskiesést jelenthet. Ennek kivédésére régóta alkalmazott módszer az egyes stresszoroknak jobban 

ellenálló fajták kiválasztása és nemesítése.

A növényi anyagcsereválaszok sokfélék lehetnek, egyesek a géntranszkripció up- és down-

regulálásának következményei (pl. a h sokkproteinek), míg más esetekben a stressz multigén

családok egyes tagjainak expresszióját változtatja meg. Valamennyi stresszor egy küls  szignált

reprezentál. A szignál érzékelésének és transzdukciójának számos útja és módja lehetséges a 

növényekben, melyek részben közvetlenül anyagcsereválaszokat okozhatnak, részben pedig 

génexpressziós változásokat, enzimképz dést, stresszproteinek, stresszmetabolitok, hormonok

szintézisét váltják ki. A génexpressziós és az anyagcsere változások, illetve azok kölcsönhatásai

eredményezik a növény alkalmazkodását (Szigeti, 2002).

Kutatásaim során arra kerestem a választ, hogy az enzimes módosítás, a nagy hidrosztatikus 

nyomáskezelés és egy agronómiai faktor, az emelt dózisú fungicid kezelés hogyan befolyásolhatja az

alapanyagok min ségi paramétereit meghatározó fehérje-összetételt, és a fehérjék biológiai 

aktivitását. Kísérleteimben az enzimesen módosított epitópok vizsgálatát nátrium-kazeináttal, a nagy 

hidrosztatikus nyomáskezelés hatását sertéshús alappasztával, a tebukonazol és propikonazol

hatóanyagú fungicidek hatását 2004-ben, 1 búza és 2 tritikále fajtával vizsgáltam.
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2. Irodalmi áttekintés

2. 1. Az élelmiszer-fehérjék összetételének változását befolyásoló tényez k

A fehérjék mind táplálkozási mind funkcionális szempontból alapvet  és nélkülözhetetlen 

élelmiszer-komponensek. Mint táplálékok, a növekedéshez és fenntartáshoz szükséges aminosavak

forrásai, ugyanakkor funkcionálisan, a különféle fehérjetartalmú élelmiszerek fiziko-kémiai és 

érzékszervi tulajdonságait befolyásolják (Korhonen és mtsai., 1998). 

A fehérjék összetételének és min ségének változékonysága genetikai és környezeti eredet .

Érésdinamikai tanulmányok szerint a kémiai összetétel-változás és az emészthet ség a növekedés 

körülményeit l függ. Ezek a hatások (mez gazdasági eljárások, stresszhatások) er sebbek lehetnek a 

genetikai hatásnál, és a termés min ségi és mennyiségi paramétereire is hatással lehetnek (Reddy és 

mtsai., 2003). Ezért nagyon fontos mind meghatározni, mind megérteni az optimális termesztéshez

szükséges tényez ket, amelyek hozzájárulhatnak a terméshozam és min ség javításához.

Az élelmiszeriparban használt technológiák befolyásolják a fehérjék funkcionális, táplálkozási 

és biológiai tulajdonságait, ugyanakkor a fehérjék hozzájárulnak az élelmiszerek szerkezetének 

kialakításához, így pl. emulgálnak, vizet vagy zsírt kötnek meg, habot és gélt alakíthatnak ki, 

módosíthatják az ízt, illatot (Anantharaman és Finot, 1993). A fehérjék vagy prekurzoraik az 

élelmiszer nyersanyagokban el fordulva, élettani hatásukat közvetlenül vagy in vivo, in vitro enzimes

hidrolízist követ en fejthetik ki. A biológiailag aktív peptidek az eredeti fehérje szekvenciában még

inaktívak, az élelmiszeripari eljárások során vagy a bélben történ  emésztéskor aktíválódhatnak, és 

hormon-szer  aktivitásuk révén szabályozó molekulaként is szerepelhetnek. A tejfehérjék a

legfontosabb bioaktív peptid források, bár más él lények, mint pl. a növények, különösen a szója, is

tartalmaznak bioaktív szekvenciákat (Meisel és Schlimme, 1996).

Fontos feladat olyan technológiák alkalmazása és fejlesztése, amelyek megtartják, vagy éppen 

fokozzák a bioaktív komponensek aktivitását az élelmiszer-rendszerekben (Korhonen és mtsai., 1998). 

2. 2. Tej és hidrolizátumainak fehérje-összetétele, immunreaktív jellege

A tehéntej összfehérjéinek 80%-a kazein (Bernard és mtsai., 2000ab, Docena és mtsai., 1996). 

Négy különböz  f  típusa: s1-, s2-, -, és -kazein, melyek megközelít  aránya 40: 10: 40: 10% 

(Elsayed és mtsai., 2004), ezen kívül kisebb mennyiségben -kazeint is tartalmaz. A másik f

alkotórészt a savófehérjék képezik, a -laktoglobulin A és B, valamint az -laktalbumin. Kis

mennyiségben tartalmaz szérum albumint, immunglobulinokat és enzimeket is.
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Holland és munkatársai (2004) a tej összfehérje vizsgálatakor, 2D elektroforézist alkalmazva,

pI: 4,0-7,0 izoelektromos pont tartományban 150 fehérjét detektáltak, amelyek közül 50 fehérjét 

„peptidtömeg ujjlenyomat” (peptide mass fingerprint, PMF) módszerrel azonosítottak. Az s1-kazein,

-kazein, -laktoglobulin és -laktalbumin foltjai voltak a legintenzívebbek. Az s2-kazein legalább 3 

folt sorozatából állt, amelyek valószín leg a foszforilálódás mértékében különböztek. A -kazein

méginkább komplex képet mutatott, a pI: 4,47-5,81 között megjelent legalább 10 folttal. A szerz k

szerint az egyes tehenek tejér l készült elektroforetikus képek a poszt-transzlációs módosulásoktól

függ en alakulnak. A különböz  technológiai kezeléseken átesett élelmiszermátrixokban a fehérjék

allergén/antigén jellegét kölcsönhatások egész sora befolyásolja.

Allergia kialakulásában számos faktor (örökletes és környezeti) játszhat szerepet. Napjainkban 

nagy figyelmet szentelnek az élelmiszereknek, különösen a tejnek, amely a legjelent sebb allergének

egyike. A tehéntej allergia általában az élelmiszer allergia els  formája, amely a korai 

csecsem korban el fordul. A tehéntej allergének MALDI-TOF MS technikával történt azonosítása

során kiderült, hogy az s1-, s2-, -, és -kazeinek hozzávet legesen az allergiás személyek 55%, 

90%, 15% és 50%-át érzékenyítették (Natale és mtsai., 2004). A csecsem k táplálkozási igényei

speciális hipoallergén tápszerek el állítását teszik szükségessé. A kazein az egyik leggyakrabban

használt nyersanyag, amelyb l speciális tápszereket állítanak el . A fehérjék módosíthatók

hidrolízissel, ez az eljárás alkalmas az allergének immunreaktivitásának változtatására. A 

hozzáférhet  hipoallergén tápszerek részben vagy nagymértékben hidrolizált savó vagy kazein 

készítmények, ezek mindegyike hordoz több-kevesebb immunogén jelleget.

A hipoallergén tápszerek el állításának egyik célja kisebb allergenitású peptid frakciót találni.

Számos tanulmány készült a különböz  hidrolizátumok IgE közvetített allergenitásának

meghatározásáról, és a klinikai eredmények a vizsgált tehéntejb l készült tápszereket allergénként 

jellemezték (Maldonado és mtsai., 1998, Rosendal és Barkholt, 2000, Caffarelli és mtsai., 2002). A 

hidrolizált fehérjék molekulatömege és az immunválasz indukálása közötti összefüggés 

vizsgálatokban található néhány ellentmondás. Ena és munkatársai (1995) szerint a 3400 Da alatti 

molekulatömeg  savó hidrolizátumok peptidjei nem váltottak ki allergiás reakciót. Van Berensteijn és 

munkatársai szerint a 3000-5000 Da közötti molekulatömeg  savóból hidrolizált peptidek 

immunválaszt indukáltak (1994). Van Hoeyveld és munkatársai (1998) arról számoltak be, hogy 2600 

Da körüli molekulatömeg  peptidek pozitív b rpróbát adtak és gátolták az IgE köt dést. A szerz k

szerint az IgE-vel in vitro körülmények között még reagálni képes antigén minimális molekulatömege

970-1400 Da közötti tartományba esett. Kazein hidrolizátumok vizsgálatakor az 1200 Da alatti 

peptidek antigén jellege nem volt megfigyelhet  (Knights, 1985). Calvo és Gomez (2002) bizonyította 

kereskedelmi forgalomban kapható hipoallergén csecsem  tápszer 500 Da alatti molekulatömeg

peptid frakciójának allergén jellegét.
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A tej alapú speciális tápszerek sokszor kellemetlen íz ek. Az egyes peptidek keser  ízét a

hidrofób aminosavak koncentrációja és a peptidláncok hossza befolyásolja. A savófehérjék kevésbé 

hidrofóbak, mint a kazein, mégis keser  íz  peptideket kapunk hidrolízisük során (Kilara és Panyam, 

2003).

2. 3. Húsfehérjék tulajdonságainak, összetételének változása nem termikus, új 

technológiák hatására 

A kíméletes tartósítási eljárások élelmiszeripari alkalmazását egyre nagyobb érdekl dés kíséri, 

mivel a vásárlók igénylik a jó min ség , természetes íz  és friss, minimális feldolgozottságú, 

biztonságos termékeket, melyek adalékanyagokat nem tartalmaznak. 

A nagy hidrosztatikus nyomáskezelés (HHP) az egyik leginkább fejl d  tartósítási technológia 

napjainkban (Patterson és mtsai., 1995, Findlay és Barbut, 1990, Fernandez-Martin és mtsai., 2000, 

2001). A nyomás növekedése a molekulák egymáshoz tömörödése révén fizikai szempontból

fázisátmenethez vezet, ami reverzibilis folyamat a nyomás megsz nését követ en. Kémiai

szempontból a HHP enyhébb a h kezelésnél. Alacsony vagy mérsékelt h mérsékleten a HHP a 

vegetatív sejtek pusztulását, és az enzimek inaktiválását okozza anélkül, hogy a termék érzékszervi

tulajdonságai, valamint vitamin tartalma megváltozna. 

Jól ismert, hogy a nagy hidrosztatikus nyomáskezelés módosíthatja egyes enzimek aktivitását

és a fehérjék szerkezetét. A fehérjék els dleges szerkezete nem túl érzékeny a nyomáskezelésre,

viszont a gyenge kötések módosítása fehérje denaturációhoz, vagy az enzimaktivitás változásához is 

vezethet. Számos tanulmány mutatja, hogy a 200 MPa körüli vagy annál nagyobb nyomás gyakran 

okoz fehérje aggregálódást. A hatás a fehérje típusától, és a kezelés körülményeit l függ en változhat.

A nyomáskezelés mértékét l, idejét l, h mérsékletét l és a kezelt hús tulajdonságaitól

függ en a különböz  enzimek eltér en viselkednek. A glikogén lebontásában szerepet játszó 

foszforiláz, kináz és foszfatáz enzimek nagyobb mértékben inaktiválhatók 35 C-on, mint 0˚C-on

(nyúl, 150 MPa). Izomtipustól függ en a nyomáskezelés a Ca-köt  ATPáz (szarkoplazmás retikulum)

bontását okozhatja. Egyes szerz k szerint a Ca aktiváló faktorként ismert kalpanin 200 MPa

nyomáson részlegesen, 400 MPa nyomáson teljesen inaktiválódik (nyúl izom). Marha izomból izolált 

-glükuronidáz és foszfatáz enzimek (lizoszóma) aktivitás-növekedését figyelték meg nyomáskezelést

követ en (100-500MPa, 5-10 min, 2-25˚C). A különböz  aktivitású proteázok közül a savas jelleg ek

rezisztensnek, míg a semleges és bázikus proteázok gyengén inaktiválhatónak bizonyultak 400 MPa

nyomáson. Az exopeptidázok már 200 MPa nyomáson inaktiválódtak. 
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A nagy nyomáson kezelt hústermékek aminosav összetétele nem változott, ami összhangban 

van azzal, hogy nagy nyomás hatására fehérje lebontás nem következik be (Cheftel és Culioli, 1997).

A hidrogénkötések, a hidrofób és intermolekuláris kölcsönhatások módosulhatnak vagy 

megsz nhetnek, de a nyomáskezelt fehérje szerkezete különbözik a kémiailag denaturált szerkezet t l

(Ptitsyn, 1992, Ptitsyn és Uversky, 1994). 

Nyomáskezelt termékek egész sora került forgalomba (gyümölcslevek, rizsb l készült 

kekszek, stb.), hústermékekhez két spanyol cég használ HHP berendezést, az USA-ban pedig számos

vállalat alkalmazza ezt a technológiát (Hugas és mtsai., 2002).

A nagy nyomáskezelés lehetséges veszélyeir l nem publikáltak eredményeket (Hugas és 

mtsai., 2002). Az élelmiszerek táplálkozási értékének és allergén jellegének megállapítása érdekében a 

nagy hidrosztatikus nyomáskezelés szerepének tisztázása fontos feladat (Lechowich, 1993), mindez

magyarázza, miért szükséges a kezelt élelmiszerek allergén jellegének tanulmányozása (Kato és 

mtsai., 2000, Lullien - Pellerin és mtsai., 2001, Farkas és mtsai., 2004). 

2. 4. Gabonafehérjék 

2. 4. 1. Gabonafélék jellemzése, fehérje-összetételének változása a fajta és a környezeti 

hatások függvényében

Az emberiség táplálkozásában a legfontosabb növények a gabonafélék, mert szemtermésük

energiában gazdag, jól tárolható, viszonylag egyszer en feldolgozható és sokféleképpen 

felhasználható élelmiszerek el állítására (Matuz, 2000). 

 A gabonaszemek min ségét fizikai és kémiai jellemz k komplexe adja, melyek megjelenése 

genetikai természetükt l és a környezet hatásaitól függ (Johansson, 2002, Johansson és Svensson, 

1998).

Az érett gabonaszem biológiai szempontból els sorban tartalék tápanyagokat tartalmaz,

amelyek az új növény kés bbi kifejl désének kezdeti szakaszában szükségesek. A tartalék tápanyagok

mellett tartalmaznia kell azonban mindazokat a komponenseket is, amelyek szabályozott módon 

lehet vé teszik a tartalék tápanyagok mozgósítását. Így alakul ki morfológiai, biokémiai szempontból

a gabonaszemek bonyolult, komplex rendszere. 

A gabonafélék kémiai összetételére általában a nagy keményít tartalom, a jelent s

fehérjetartalom, valamint a viszonylag kis lipidtartalom jellemz . A mikrokomponensek közül a B 

vitaminok, a foszfor és a kálium emelhet  ki (Lásztity, 1999). Az összetev k aránya egy-egy

gabonafélén belül a fajtától, termesztési körülményekt l függ en jelent s ingadozást mutat. A 

komponensek mennyisége a gabonaszem különböz  morfológiai részeiben is eltérést mutat.
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A búza egynyári, egyszik  növény, a botanikusok a pázsitf félék családjába (Gramineae), a 

búza nemzetségébe (Triticum) sorolják. A fajon belül a világon több ezer termesztett fajta van, 

amelyeket különböz  jellegzetesség (szemszín, szemkeménység, vetésid , felhasználási cél,

termesztési hely stb.) alapján típusokba sorolnak. A Magyarországon termesztett fajták általában a 

kemény, piros szi vagy a puha, piros tavaszi búza osztályába tartoznak. A búzaszem kémiai

összetétele abban tér el a többi gabonáétól, hogy azoknál több fehérjét tartalmaz, és 

fehérjetartalmának jelent s része vízben nem oldható sikérfehérje, ami a tésztaszerkezet 

kialakításában fontos szerepet játszik. 

A hexaploid tritikálét búza és rozs specieszek keresztezéséb l hozták létre, kombinálva a 

szül i gabonák jellemz it. Magyar kutató, Kiss Árpád állította el  a világ els  bejegyzett tritikálé

fajtáit. A nemesítés célja az volt, hogy a búza term képességét, nagy fehérje- és sikértartalmát a rozs

igénytelenségével, betegséggel szembeni ellenállóságával keresztezzék. A növény mind a búzára, 

mind a rozsra hasonlít, er s vastag szár és nagy szálkás kalász jellemzi. Vetésterülete fokozatosan 

növekszik, kb. 2 millió hektáron termesztik a világon. Magyarországi vetésterülete ingadozó, 80-150

ezer hektár.

Ha a búzával összehasonlítjuk, a modern szi tritikále fajták nagyobb terméshozamúak, és jól 

alkalmazkodnak az északi környezethez. Lisztjük fehérjében gazdag, ami a humán élelmiszerekben

való felhasználásuk lehet ségét sugallja (Varughese és mtsai., 1996). 

A mai hexaploid tritikálék nem rokonai a hexaploid búzának, mert el bbiek a diploid rozs és a 

tetraploid Triticum turgidum búzát tartalmaznak, s mint ilyenek a hetvenes-nyolcvanas években 

el állított szekunder tritikálék egymással keresztezett sei. A mai nemesítési, termesztési

gyakorlatban lév  tritikálék hexaploid tritikále x hexaploid tritikále leszármazottak. E két hexaploid 

gabonafaj mind a termesztési mind a feldolgozási gyakorlatban meghatározóan jelen van.

A gabonaszem második legfontosabb alkotóeleme a keményít n kívül a fehérje, amelynek

mennyisége a gabonafajtától és a termesztési körülményekt l függ en 5-20% között változik 

(Lásztity, 1999).

A gabonafehérjék csoportosítása történhet oldhatóságuk, biológiai funkciójuk, és a magban

való el fordulásuk helye alapján.

Osborne (1907) javaslata alapján a gabonafehérjéket oldhatóságuk alapján négy csoportba 

soroljuk: víz-oldható albuminok, só-oldható globulinok, alkohol-oldható gliadinok (prolaminok) és 

híg savakban ill. lúgokban oldódó gluteninek (glutelinek). Vannak azonban olyan fehérjék, amelyek

egyik csoportba sem sorolhatók, ezek az oldhatatlan fehérjék, a szkleroproteinek, melyek a 

frakcionálás végén visszamaradnak. Az 1. táblázat az egyes búzaszem fehérjék frakciók szerinti 

megoszlását mutatja.
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1. táblázat: A búzaszem fehérjék frakciók szerinti megoszlása (%) (Lásztity, 1999) 

Frakciók Simmonds

(1978)

Lásztity (1999) Belitz és

Grosch (1987) 

Konarev (1980) 

Albumin 5-10 6,63-12,10 14,7 7-10

Globulin 5-10 4,25-7,15 7,0 4-6

Gliadin 40-50 30,62-56,30 32,6 40-45

Glutenin és a

maradék

30-40 28,88-56,34 45,3 40-55

Biológiai és biokémiai m ködésük alapján két csoportra osztjuk a gabonafehérjéket: 

fiziológiailag aktív, illetve tartalék fehérjék. Az els  csoportot hozzávet legesen az albuminok és a 

globulinok alkotják, míg a másodikba a prolaminokat és a glutenineket soroljuk. A tartalék fehérjék 

többnyire endosperm proteinek, azonban kis mennyiségben el fordulnak az aleuron rétegben és a

csírában is. A tartalék fehérjék aminosav-összetételére nagy mennyiség  glutaminsav és prolin, 

valamint kis mennyiség  lizin, arginin, treonin és triptofán jellemz . A nagyobb biológiai érték ,

metabolikusan aktív fehérjék kisebb arányban tartalmaznak glutaminsavat és prolint, nagyobb viszont 

lizin- és arginin-mennyiségük. Számos fehérje biológiai szerepe még nem teljesen ismert.

Az érett, száraz gabonamag enzimszintje viszonylag alacsony, de tartalmaz minden olyan 

enzimet, amely a biokémiai folyamatok katalizálásához szükséges. A különböz  enzim inhibítorok és 

más antinutritív komponensek fontos szerepet játszanak a gabonák táplálkozási értékének 

kialakításában (Lásztity, 1999). 

Technológiai szempontból a búza legfontosabb enzimjei az amilázok. A lisztben található

hozzáférhet  cukor mennyisége, amit a tészta kelesztése során az amilázok szabadítanak fel a 

keményít b l, nem elegend  a fermentációhoz. A keletkez  maltózt az éleszt  szén-dioxid és 

etil-alkohol képz dése mellett bontja. A nem csírázott búza nagyobb mennyiség -amilázt, és

változó mennyiség -amilázt tartalmaz. Az -amiláz aktivitás a csírázó magban magas, ami az ilyen

lisztb l készült kenyér tésztáját nyúlóssá, ragadóssá teszi.

Bár a proteolitikus enzimeknek nincs akkora szerepük a süt ipari min ség kialakításában, mint

az amilázoknak, ezen enzimcsoport vizsgálata értékes információkat ad a búzák részletesebb 

vizsgálataihoz. A nyugvó búzamagban a proteolitikus aktivitás a küls  rétegekben jellemz  (aleuron, 

csíra, perikarpium), az endosperm részeken igen alacsony. További tisztításukhoz gélsz r

kromatográfiát, ioncserél  kromatográfiát és gélelektroforézist alkalmaznak. A legjobb eredményeket

affinitás-kromatográfiával érték el (Fox, 1982). Az enzimek aktív helyeinek vizsgálatakor kiderült, 

hogy a legtöbbjük a szerin proteázok csoportjába tartozik. 
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A növény fejl dése során a proteolitikus enzimek szintje a virágzást követ  16-18. napig növekszik, 

majd az érési folyamatok alatt kevesebb, mint 50%-ára esik vissza.

 Az inhibítorok közül az -amiláz inhibítort az albumin frakcióból sikerült izolálni (Petrucci, 

1974), ami a búza amilázait nem, csak az állati vagy baktérium eredet -amilázt gátolta. Ez azt 

jelenti, hogy az inhibítor részt vesz a növény patogénekkel szembeni védekezésében. 

A proteáz inhibítorokat el ször búzacsírából mutatták ki, molekulatömegük 12-17 kDa közötti. 

Kés bbi vizsgálatok során az endosperm részben is találtak hasonló inhibítorokat, melyek h stabilnak

mutatkoztak.

Az amilázokon kívül számos más szénhidrát bontó enzim található a búzában, így pl. a 

glükozidáz, izoamiláz, pentozán hidroláz. 

A lipázok felel sek a zsírsavak mennyiségének növekedéséért, ha a búza h nek vagy nedves 

környezetnek van kitéve. 

A búza foszfatázok közül jól ismert a fitáz. A fitinsavat és a fitátokat antinutritív

komponensnek tekintik, néhány esszenciális mikroelemmel való komplexképz  tulajdonságuk miatt. 

A komplexek megakadályozhatják a mikroelemek felszívódását az emészt szervekben.

A búzában el forduló lipoxigenázok a szkutellumban és a csírában találhatók. A telítetlen 

zsírsavak és néhány biológiailag fontos, zsír-oldható komponens (karotinok, tokoferolok, stb.) 

oxidációs folyamataikban játszanak szerepet. A tészta reológiai sajátságait javítják. 

A peroxidázok és a katalázok, a növények oxidoreduktáz enzimjei, így a búzában is 

megtalálhatók, a termék színét befolyásolják. A glutén komplex kialakulási folyamatainak alaposabb 

megismerésében a diszulfid-reduktáz és a tiol-oxidáz enzimek tanulmányozása fontos szerepet játszik 

(Trufanov, 1993). Az oxidoreduktázok közül az aszkorbinsav-oxidáz (Every, 1996), a 

glükóz-6-foszfát dehidrogenáz, a szuperoxid-dizmutáz stb. (Salgó, 1987) jellemz en megtalálhatók a

búza endosperm részében. 

A gabonafehérjék kialakulásáról és szerkezetér l számos tudományos értekezés jelent meg

(Lásztity, 1972, Bietz, 1971, Kreis et al., 1985, Tatham et al., 1990). A fajták és a min ségük közötti 

különbségek vizsgálatában mind a HPLC, mind az elekroforetikus módszerek nagy szerepet kaptak 

(Huebner, 1985, Bietz, 1972, Orth, 1973, Tkachuk, 1987).

 Körülbelül 100 olyan gliadin komponens van, amelyeket elektroforézissel és fókuszálással 

meg tudunk különböztetni. Molekulatömegük és elektroforetikus mozgékonyságuk alapján a gliadin 

komponenseket két csoportba oszthatjuk. Az -, -, és -gliadin (gyorsabb csoport) molekulatömege

kb. 30 000 Da. Az -gliadin (lassabb) molekulatömege – ultracentrifugálással, SDS-PAGE-val és 

gélsz réssel meghatározva – hozzávet leg kétszer nagyobb, mint az -, - és -gliadiné

(Lásztity,1999).
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A gliadin komponenseket a kéntartalmú aminosavak mennyisége alapján is feloszthatjuk kénben 

gazdag ( -, -, és -gliadin) és kénszegény ( -gliadin) komponensekre. 

Az -, -, és -gliadin szokatlanul h stabil, amely tulajdonságuk az intramolekuláris diszulfid-kötések 

jelenléte miatt alakult ki (Tatham, 1990). Felületi hidrofóbicitásukat vizsgálva megállapították, hogy 

míg az - és -gliadinok globuláris felépítés ek, addig a -gliadin szerkezete nyújtottabb (Popineau,

1988). Az -gliadin túlnyomórészt ismétl d -red  szerkezeteket tartalmaz.

A magas prolintartalom meghatározza a gliadin peptidek másodlagos szerkezetét, ugyanis az 

-hélix a prolin jelenléte esetén a láncban akadályozott. A gliadin bázikus aminosavakban, különösen 

lizinben szegény (Lásztity, 1999). 

A másik tartalék fehérje, a glutenin kinyerésére szintén az oldhatóságon alapuló Osborne 

eljárás az egyik lehetséges technika, melynek során az oldható guteninek ecetsavval extrahálhatók.

Redukált közegben, SDS-PAGE technikát alkalmazva a frakció további 17-20 alegységre volt 

bontható, melyek molekulatömege 12000-134000 Da közé esett. Shewry és munkatársai (1985, 1992) 

a glutenin alegységeket két csoportra osztották: nagy molekulatömeg  glutenin alegységek (HMW-

GS), és kis molekulatömeg  glutenin alegységek (LMW-GS). A HMW gluteninek meghatározása

elektroforetikus mozgékonyságuk, és az egyes polipeptideket kódoló kromoszómák alapján történik. 

A HMW alegységeket az 1A, 1B, 1D kromoszómák hosszú karján található gének kódolják, 

amelyeket Glu-A1, Glu-B1, és Glu-D1 lókuszoknak neveznek. Az LMW gluteninek szintén az 1A, 

1B, 1D kromoszómákon kódoltak, de a gének ez esetben a rövid karon találhatók, a gliadint kódoló 

lókuszok közelében. E molekulacsoport esetében nincs általánosan kialakult nevezéktan, amely

összefüggésben lehet a róluk készült tanulmányok kis számával. Elektroforetikus képük értékelésében 

némi problémát okoz, hogy a gliadin és az LMW glutenin alegységek átfedéseket mutatnak.

Aminosav-összetételük a gliadinokhoz hasonló, bár a fajták és az egyes alegységeik közötti

különbségek is megfigyelhet k. A kevesebb hidrofób oldalláncú aminosav tartalom biztosítja a 

glutenin egység hidrofilabb jellegét. A HMW gluteninek tulajdonságait, aminosav szekvenciáját és 

azok kölcsönhatásait sokan tanulmányozták, és igazolták a glutenin polimerek szerkezeti

komplexitását. A hexaploid búzában a HMW glutenin alegységek az 1A, 1B és 1D kromoszómákon, a 

hexaploid tritikáléban az 1A, 1B és 2R kromoszómákon lév  gének által kódoltak. A Glu-1 allél 

vizsgálatakor kimutatták (Brzezinszki és Lukaszewski, 1998), hogy a hexaploid szi tritikále

génkészlete viszonylag nagy arányban tartalmaz Glu-1 allélokat, amely összefügg a jó süt ipari

min séggel. A búzában a glutén egyedi tulajdonságai alapozzák meg a bel le készült élelmiszeripari

termékek széles válsztékát. Mivel a hexapolid tritikále búza szül je tetraploid búza, és nem tartalmaz

D genomot, ez megmutatkozik a hexaploid tritikále süt ipari min ségében (Lafferty és Lelley, 2001). 

A rozs és tritikále endosperm tartalék fehérjéi – a búzához hasonlóan – kis molekulatömeg  és
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nagy molekulatömeg  frakciókra oszthatók. A rozsban az ilyen típusú tartalék fehérjék mennyisége

lényegesen kisebb, mint a búzában, emellett a kisebb molekulatömeg  frakciók részaránya 

számottev en nagyobb (Lásztity, 1981). A kutatások túlnyomó része ezért a rozs endosperm tartalék

fehérjéi közül az alacsonyabb molekulatömeg  frakciókra irányul, melyet szekalinnak neveztek el. 

Charbonnier és társai (1981) ioncserél  kromatográfiával négy frakcióra szeparálták a szekalint: az 

els  két nagyobb molekulatömeg  frakciót C szekalinnak, a kisebb molekulatömeg  frakciókat B és A

szekalinnak nevezték el. A C szekalin a búza -gliadinjához hasonló fehérje-összetétel , magas

glutaminsav és prolin tartalommal jellemezhet . A B szekalinokról megállapították, hogy a búza -,

-, és -gliadinjához hasonlítanak, és feltételezik, hogy ezek a frakciók váltanak ki immunreakciót a 

gluténérzékenységben szenved  egyénekben. A legalacsonyabb molekulatömeg  A szekalin

gyakorlatilag nem tartalmaz sem lizint, sem hisztidint (Lásztity, 1999). 

A pentozánok és az -amiláz hatása miatt a rozs süt ipari min sége rosszabb, mint a búzáé. A 

tritikále genomjában is megtalálható, a rozs kromoszómái által kódolt szekalinok jelent s hatással 

vannak a tritikále kenyérmin ségére. Az 1RS rész jelenléte a tritikáléban felel s a reológiai 

tulajdonságok szignifikáns csökkenéséért, az összglutén szilárdságáért és a tésztaragadósság 

szignifikáns növekedéséért (Pe a és Amaya, 1992). 

2. 4. 2. Növényi stressz hatása a fehérjék összetételére 

2. 4. 2. 1. A stressz általános jellemz i

A növények olyan terhelésnek vannak kitéve, mely teljesítményüket, fejl dési lehet ségeiket

korlátozza. Bizonyos korlátok között a növények habitusukkal, alakjukkal vagy egyes 

organellumaikkal, illetve anyagcsere-folyamataikkal képesek alkalmazkodni. A normális viselkedést l

eltér  (megterhelés) számtalan helyzet leírására a növények esetében is a stressz kifejezést használják. 

Selye (1936) szerint a stressz a szervezet túlterhelt, túler ltetett állapota, a test aspecifikus reakciója 

mindenfajta igénybevétellel szemben. Levitt (1980) a stressz fogalmát magára a szervezet számára

potenciálisan el nytelen tényez re korlátozza, míg a kiváltott következményekre a strain kifejezést 

használja. Egy harmadik meghatározás szerint (Tischler, 1984) a stressz a normálistól eltér  olyan 

helyzet, amely az él lényt megterheli, de az életét közvetlenül nem veszélyezteti. Larcher (1987) a 

következ képpen adta meg a stressz fogalmát növényekre vonatkozóan: A stressz egy olyan terheléses 

állapot, amelyben a növénnyel szembeni fokozott igénybevétel a funkciók kezdeti destabilizációját 

követ en egy normalizálódáson át az ellenállóság fokozódásához vezet, majd a t réshatár túllépésekor 

tartós károsodást vagy akár pusztulást is okoz. A stressz tehát destruktív és konstruktív elemeket is 

magába foglal.
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A stresszor a környezet egy olyan eleme, ami a növény fiziológiájában olyan változást okoz, 

ami élettani alkalmazkodást eredményez. Egy lehetséges stresszor specifikus és aspecifikus reakciókat 

is el hívhat a szervezetben. Aspecifikus reakcióról akkor beszélünk, ha a válasz a stresszor

mibenlétét l függetlenül, mindig azonos módon zajlik le. 

A növényekre ható stressz-tényez ket többféleképpen csoportosítják. Az egyik felosztás 

szerint természetes és antropogén faktorokról beszélhetünk. Természetesnek tekintjük a természeti

környezet széls séges megváltozásait: a nagy fényintenzitást, a h hatást, a vízhiányt, az ásványi 

tápanyagok hiányát, az alacsony h mérsékletet, a hirtelen fagyot, a nagy sókoncentrációt stb. 

Antropogén stresszorként tartjuk számon a herbicideket, a légszennyez  anyagokat, a savas es t, a

talajsavanyodást, toxikus nehézfémek feldúsulását, a fokozott UV-sugárzást stb. Másik felosztás

szerint beszélünk abiotikus (abiogén) és biotikus (biogén) stressz-tényez kr l. Ez utóbbiak közé 

tartoznak a növény parazitái: vírusok, baktériumok, gombák és az állatok rágása által okozott 

stresszek.

A stresszor hatására a szervezetben lezajló folyamatok jellegzetes eseménysort alkotnak,

melyeket összefoglalva stressz szindrómának neveznek. Egy stressz szituációban az aspecifikus 

folyamatok sorrendjében három f  fázis különíthet  el. Az els  a vészreakció, ami a stresszor hatására 

bekövetkez  terhelés fokozódásakor a normális m ködést l való eltérésben nyilvánul meg, s aminek

következménye a vitalitás csökkenése. Az anyagcsere lebomló jelleg  folyamatai dominálnak a 

szintetizáló, felépít  jelleg ek felett. Ha a növény rezisztencia-potenciálja lehet vé teszi, akkor 

bekövetkezik a második fázis, az ellenállás stádiuma, amelyben alkalmazkodási és reparációs 

folyamatok eredményeként a növény ismét normális életm ködést mutat, ellenálló képessége 

fokozódik, a növény edzettebbé válik. A harmadik szakasz a kimerülés, ami az 

alkalmazkodóképességet meghaladó tartamú és intenzitású igénybevétel esetén következik be, és 

fokozatos leromláson át krónikus károsodáshoz, majd pusztuláshoz vezet. Ha a stresszor hatása 

megsz nik, a növény regenerálódik, aminek során az adott funkció beáll egy új standard szintre. 

Az egész növény globális válasza egy környezeti stresszorra a szenzortól, a jelátviv kt l és az

anyagcsere megváltozásának jellegét l, mértékét l függ. A környezetb l érkez  bármilyen hatás

els dleges szenzorai a membránok, melyek eltér  összetétele és m ködése különösen érzékeny a h re,

a víz- és tápanyag-ellátottságra, a pH-ra, a redoxviszonyokra és más celluláris és küls  környezeti 

faktorokra. A legtöbb stresszor els ként a membránokat érinti, miel tt más anyagcsere-folyamatokat 

befolyásolhatna. A környezet kedvez tlen megváltozását jelz  információkat a növényi hormonok

továbbítják, hogy az az anyagcsere megváltozását eredményezze. A hormonok az egész növény

stresszválaszának meghatározó irányítói, mely funkció azért is fontos, mert a növény egyes részei, pl.

a hajtás és a gyökér, alapvet en eltér  körülmények között is lehetnek. 
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Környezeti stresszorok

A növények poikilotermek, azaz h mérsékletük környezetükével azonos. A mez gazdasági

növények esetében a h mérséklet az a tényez , ami egy adott területen való termeszthet ségüket

limitálja. A hidegérzékenység a genetikai tényez kön túl a fejlettségi állapottól, az anyagcsere-

aktivitás szintjét l is nagymértékben függ. A hidegkárosodást az indukálja, ha a magas olvadáspontú 

lipidek a membránokban kismérték  fázisszétválást okoznak, és ezáltal zavarják a membránfunkciót.

A hideg-stresszre adott válasz a stresszhatás idejét l és lefutásától is függ. 

A hidegstressz a fehérjék m ködését is befolyásolja, s ez jelentheti egyes enzimek serkentését, 

vagy éppen gátlását is, annak ellenére, hogy az enzimek általában inkább a magas h mérsékletekre

érzékenyebbek. A hideg hatására bekövetkez  egyes változások a növény számára el nytelenek,

károsító hatásúak, mint például a szén-dioxid-fixációval kapcsolatos reakciók vagy az antioxidáns

enzimek gátlása, mások viszont a védelmet szolgálják, így a krioprotektáns anyagok felhalmozódása,

vagy a membránlipidek deszaturálását végz  enzimek serkentése. 

 A magas h mérséklet a membránok állapotát és a fehérjék konformációját befolyásolja. A

magas h mérséklettel szembeni egyik legáltalánosabb védelmet a specifikus, ún. h sokkproteinek

(HSP) nyújtják. Ha egy szervezet a számára megszokott optimális h mérséklett l mintegy 10 fokkal 

magasabb h mérsékletre kerül, akkor génexpressziója jelent s mértékben megváltozik. A szokásos

proteinek szintézise represszálódik, és a h sokkproteinek transzkripciója és transzlációja indul be. A 

h sokkproteinek nagyon elterjedtek az él világban, el fordulnak magas h mérsékleti indukció nélkül, 

konstitutívan, nemstresszelt sejtekben is, termel dhetnek a sejtciklus egyes fázisaiban, félautonóm 

organellumokban, így a kloroplasztiszokban és a mitokondriumokban is. Jelent ségük messze 

túlmutat a magas h mérséklet elleni védelemben betöltött szerepükön. A HSP-k multigén

szupercsaládok tagjai, melyeknek azonban nem mindegyike h regulált, azaz vannak olyan HSP 

homológ proteinek is a sejtekben, melyek nem a magas h mérséklet hatására expresszálódnak. 

Ismeretes, hogy pl. egyes nehézfémek, aminosav-analógok, glukózhiány, kalcium-ionoforok és más

kezelések is kiváltják egyes HSP-k szintézisét. Alapvet  csoportosításuk a kDa-ban kifejezett 

molekulatömegük alapján történik. Ennek megfelel en ismertek a HSP110, HSP90, HSP70, HSP60 

elnevezés , illetve alacsony molekulatömeg  (15-30 kDa) HSP-k is. 

 A h hatásra kialakuló stresszválasz során a génexpressziónak a h stresszproteinek szintézisét

eredményez  átprogramozódása következik be, amit számos, a sejt normális m ködéséhez szükséges 

protein szintézisének leállítása kísér. E folyamatokban a génexpresszió valamennyi szintje részt vesz, 

így a transzkripció, az újonnan szintetizálódott RNS-nek proteinekkel való „becsomagolása”, majd

érése, a transzláció, valamint a szintetizálódott polipeptideknek fehérjévé történ  összeállítása is. Ez 

utóbbi folyamat az ún. chaperonok, segít  proteinek sokoldalú közrem ködésével történik. A 

chaperonok feladata a proteinek másodlagos, harmadlagos szerkezetének kialakítása, az alegységek
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összekapcsolásának és a megfelel  sejtkompartmenbe szállításának biztosítása. Más HSP-k a

különösen h érzékeny fehérjék védelmére szolgálnak. A növények h t résének egyik kritikus pontja a 

fotoszintézis folyamatosságának fenntartása, mivel a fotoszintézis egyes folyamatai a h stresszre

különösen érzékenyek. Számos HSP-r l bebizonyosodott, hogy hozzájárulnak a fotoszintetikus 

apparátus nagyobb h t r  képességének kialakításához.

 A xenobiotikumok általában olyan, a növény számára idegen vegyületek, melyek a növényi 

sejtre mérgez  hatással vannak. Ezt a mérgezést a növény stresszhatásként éli meg, ami végs  esetben

pusztulásához is vezethet. A letális hatású xenobiotikumokhoz szinte kizárólag az ember által a 

környezetbe kijuttatott gyomirtó szerek tartoznak. A kémiai növényvédelemben használt rovarirtók, 

gombaellenes szerek, különböz  féregirtók is mind xenobiotikumok.

A xenobiotikumok hatásmódját illet en két alapvet  típust különböztetünk meg. Az egyik 

mérgezési mód enzimek, proteinek gátlását és inaktiválását jelenti, míg a másik toxicitási típushoz

tartozó xenobiotikumok rendkívül reakcióképes szabad gyökök generálása révén hatnak. 

Számos herbicid az aminosavak szintézisének gátlása révén fejti ki fitotoxikus hatását.

Minezen gátlások következtében az aminosavak hiánya vezet a növény pusztulásához.

A magasabb rend  növények egy része rendelkezik olyan védekez  rendszerrel, amely

védelmet nyújt a xenobiotikumok potenciális fitotoxikus hatásai ellen. A növények számos olyan 

enzimet tartalmaznak, melyek a xenobiotikumokat nemfitotoxikus anyagokká alakítják. A herbicidek 

nagy csoportjának detoxifikálása leggyakrabban a sejt legfontosabb tiolvegyületével, a glutationnal 

való konjugációval történik. Ez általában közvetlenül a fitotoxikus anyagok aktív centrumánál 

következik be. Ezeket a reakciókat glutation -S-transzferázok (GST) katalizálják, melyeknek szintén 

több izoenzim formájuk ismeretes.

A növényeknek a károsító organizmusok hatásaival szembeni ellenálló képessége is 

létfontosságú túlélésük szempontjából. Az ilyen hatások, melyek a rovarok, csigák vagy más

magasabbrend ek által okozott rágástól a mikroorganizmusok okozta fert zésekig terjednek, a növény 

számára stresszt jelentenek, stresszreakciókat váltanak ki. 

Az indukált védekezési mechanizmusok közt legfontosabb a hiperszenzitív reakció, mint a 

patogének széles spektruma ellen alkalmazott, hatékony védekezési stratégia. A lényege az, hogy a

fert zés helyén a sejtek gyorsan elpusztulnak, ami a behatoló kórokozó továbbterjedését megállítja.

Jellemz  a szuperoxid anion gyökök megjelenése, mely gyökök a sejtekre nézve igen toxikusak. 

Valószín , hogy a szuperoxid gyökök más rezisztencia-mechanizmusokat is serkentenek, mint pl. a

behatoló gomba elleni védelmet biztosító PR proteinek szintézisét.

Az indukált biokémiai barrierek egyik csoportját az indukált fehérjék képezik, melyek de novo

szintézise a fert zés után indul meg (pathogenesis related- PR proteinek). El ször dohánylevelek 

vírusfert zése után észlelték felszaporodásukat az apoplasztban. Kés bb intracelluláris, vakuólumbeli

18



homológjaikat is detektálták. Tulajdonságaik, hasonlóságaik alapján a különböz  növényekb l nyert

PR proteineket ma már több családba sorolva osztályozzák. Néhány PR protein funkciója ismert, de a

növényi rezisztenciában betöltött pontos szerepüket még intenzíven kutatják.

A stresszhatások nem csak önmagukban érhetik a növényeket, hanem egymással kombináltan 

is. Ezek együttes hatása gyakran szinergikus, tehát az okozott stressz er sebb. Ilyen kölcsönhatás áll 

fenn a tápanyaghiány és a vízhiány között. Szárazság esetén a talaj tápanyagainak hozzáférhet sége

gátolt. Az antropogén stresszorok is jelent s mértékben befolyásolják a természetes környezet 

forrásainak a növények általi felhesználhatóságát, s mint ilyenek, szinergistaként er sítik a

természetes stresszorok hatásait. 

A stresszorok antagonista módon is kölcsönhatásban lehetnek egymással, azaz az egyik 

stresszor csökkentheti a másik károsító hatását (Szigeti, 2002). 

2. 4. 2. 2. Biotikus és abiotikus stressz hatása gabonafélék min ségére, fehérje-komponenseire

Caruso és munkatársai (1999) fejl d  búza növényekben Fusarium culmorum fert zés hatását 

vizsgálták. A gombafert zés csökkentette a beoltott szemek csírázó képességét a kontrollhoz képest, 

ez a hatás egyértelm  volt a magvak növekedésében. Molekuláris szinten a Fusarium culmorum

fert zés PR fehérjék képz dését okozta. A -1,3-glukanáz (PR 2) 2 izoformja és a 3 bázikus kitináz 

(PR 3) izoform képz dését figyelték meg a fert zés alatt, ugyanakkor néhány savas és semleges

glukanáz és kitináz forma halmozódott fel. Ezek az erdmények azt jelzik, hogy a PR 2 és PR 3 

fehérjék, azon kívül, hogy részt vesznek a növény védelmében, szerepet játszhatnak a mag

csírázásának normál folyamataiban. Ezen kívül, a Fusarium culmorum fert zés a PR 4-es csoportba 

tartozó wheatwin fehérjék megjelenését is okozta, és a peroxidáz (PR 9) enzim aktivitása növekedett a 

fert zött magok korai növekedési szakaszában. A különböz  mechanizmusú PR fehérjék irányított

keletkezése a növények védelmi stratégiájának a része.

A vegyszerek alkalmazása a betegségek elleni védekezésben viszonylag régi módszer. Számos

publikáció igazolta, hogy azol és strobilurin fungicidek alkalmazása a betegségek megfékezése mellett

hozamnövekedést eredményezett (Delp és Klopping, 1968, Doltsini, 1981, Stähle és mtsai., 1998, 

Wolber, 1999, Obst és mtsai., 2000). Weinert és Wolf (1999) kutatásai szerint a fungicid kezelés a

búzában a penészek több mint 80%-át elpusztította, ha a kezelést virágzás idején hajtották végre. A 

fungicideknek a búza min ségére gyakorolt hatását a környezeti tényez kkel és az agronómiai

technikákkal összefüggésben sokan vizsgálták (Cox és mtsai., 1989, Puppala és mtsai., 1998, Kelley, 

2001, Khalil és mtsai., 2002a, 2002b, Varga és mtsai., 2003), ezzel ellentétben a feldolgozási

min ségre gyakorolt hatása kevésbé ismert (Saunders és Salmon, 2000, Salmon és Cook, 1987). 

19



A triazol származékokat a gyógyászatban és a mez gazdaságban fungicidként használják. 

Gombában a citokróm P-450 függ  14 -demetiláz inhibítorai, ami a szterol bioszintézisben résztvev

enzim, éleszt ben lanoszterol, más gombában eburikol a szubsztrátja (Koller, 1992). Ezen enzim

egyik változata az obtusifoliol 14 -demetiláz (Rahier és Taton, 1986, Benveniste és Rahier, 1992). 

Néhány azol molekulát növekedés-késleltet ként használnak, mert potenciálisan gátolni tudják a

gibberellin bioszintézist, ami tartalmazza a P-450-függ  mono-oxigenázokat (Benveniste és Rahier, 

1992).

A növényekben több fontos citokróm P-450 izoenzim található a fent említetteken kívül; 

legalább három P-450 izoformot ismertek fel a fenilpropanoid és flavonoid bioszintézis utakon: 

cinnamát 4-hidroxiláz (CAH) (Fahrendorf és Dixon, 1993), izoflavon szintáz (IS) (Heller és 

Forkmann, 1988) és flavonoid 3’ hidroxiláz (F3’H) (Larson és Bussard, 1986). A flavonoid 

bioszintézis útvonal egy elágazása a fenilpropanoid bioszintézisnek, ami az antimikrobiális és sejtfal

komponensek (lignin, szuberin) el állításához szükséges prekurzorokat tartalmazza (Hahlbrock és

Scheel, 1989). Az antocianinok és flavonoidok fontos szerepet játszanak a növények és környezetük 

közötti kölcsönhatásban. Mindkét anyag felhalmozódhat a növény és mag bármely részén, és 

mindkett  egy genetikailag és biokémiailag jól jellemzett bioszintézis út terméke. A flavonoidok részt 

vesznek az UV besugárzásra, sebesülésre és patogén fert zésre adott válaszreakcióban (Hahlbrock és 

Scheel, 1989, Lamb és mtsai., 1989, Dixon és Harrison, 1991, Snyder és Nicholson, 1990), és

szabályozhatják a hormontranszportot (Jacobs és Rubery, 1988). A hidegstresszr l ismert, hogy 

aktiválja az általános fenilpropanoid metabolizmussal kapcsolatban lév  gének expresszióját (Christie 

és mtsai., 1994).

Az N-4 triazolok köt dnek a P-450 fehérjék aktív helyén lév  hem vashoz, ami különböz

metabolikus útvonalakat befolyásolhat (Rademacher és mtsai., 1987). A triazolok specifikus mono-

oxigenázhoz való affinitási szintjét l függ en a hatások különböz  mértékben fejez dhetnek ki. 

Következésképp, azolok hatása alatt, a biotikus és abiotikus stresszre adott válaszok a növényben 

kiszámíthatatlanok lehetnek. A tetrakonazol két gén transzkripcióját váltotta ki a növény környezeti 

stressz elleni védelmi mechanizmusában szerepl  bioszintézis útvonalakon. Az egyik a 

hidroxiprolinban gazdag glikoproteineket kódoló gén, melyek szerepet játszanak a sejtfal

merevségének kialakításában, a kórokozók és sebesülés elleni védelemben (Showalter, J.E. Varner, 

1989, Ludevid és mtsai., 1990), a másik a RAB17, ami szárazságstresszt követ en aktiválódik, és

részt vesz a növekedett ABA szintre adott válaszmechanizmusban (Vilardell és mtsai., 1990). Ez az

eredmény indokolhatja a vízstressz elleni fokozott védettséget a tetrakonazollal (TC) kezelt 

növényekben.

Molekuláris megközelítésben a tetrakonazol (a P-450 alapú enzimek triazol inhibítora) hatását
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vizsgálták kukoricában, f leg az egy vagy több mikroszómális P-450 mono-oxigenázt tartalmazó,

rezisztenciához kapcsolt bioszintézis útvonalakon, amelyek a fungicidek másodlagos célpontjai. A 

tetrakonazol befolyásolta a fenilpropanoid- flavonoid bioszintézist, növelte az antocianin 

koncentrációt, a szintézis kés bbi lépéseiben szerepl  nagy mennyiség  gén mRNS-ét, mialatt más

gének expressziója csökkent a gyökérzetben. A kukorica növény szárazság-ellenállósága növekedett, 

ami összhangban volt az abszcizinsav változó mennyiségével és egy ABA szabályozott gén fokozott 

kifejez désével. Az eredmények szerint a tetrakonazol aktivátorként m ködhet a növények biotikus és

abiotikus stressz ellen indított védelmi válaszában, ami a különböz  bioszintézis utak szabályozásának

hatékony eszköze lehet (Ronchi, 1997). 

 Gombaöl  szer alkalmazásakor a szem nedvességtartalmának és átlagos szemtömegének

növekedését figyelték meg, mely jellemz kkel a Hagberg esésszám negatív összefüggést mutatott

(Dimmock és Gooding, 2002). Az esésszám a búza -amiláz enzimaktivitásának jelz je, mérésekor

h kezelt liszt-víz szuszpenzió viszkozitás-változását követik nyomon, ami az enzimaktivitás hatására 

bekövetkez  keményít bontás eredménye (Hagberg, 1961). Az -amiláz enzimaktivitás számos 

problémát okozhat a késztermék min ségében, a tészta elszínez dését l akár a mechanikai eljárások

megzavarásáig (Chamberlain, 1982, Gooding és Davies, 1997). A min séget befolyásoló -amiláz

négy típusa ismert a búzában: a hajtáskori el - és utóérett, a magban: a visszatartott perikarp -amiláz,

ami aratáskor megmarad, és az érés el tti -amiláz aktivitás (PMAA). Ez utóbbi küls , látható jelek

nélkül is el fordul. Amíg a hajtáskori utóérett amiláz aktivitás van leginkább negatív hatással az 

esésszámra, addig Angliában az -amiláz forrást leginkább a PMAA biztosítja (Lunn és mtsai., 2001). 

A PMAA az esésszám csökkenését okozza fungicid alkalmazásakor. A megfigyelés oka még

ismeretlen, bár a hipotézisek szerint a szem mérete és h mérséklete, valamint a magtölt dés ideje a f

befolyásoló tényez k (Kettlewell, 1997, Kettlewell and Cashman, 1997, Evers és mtsai., 1995,

Hagemann és Ciha, 1987). 

A glutén komponensek SDS-PAGE vizsgálatai során a vegyszeresen kezelt minták gliadin

frakcióinak fehérje-összetételében nem figyeltek meg változást a 29-45 kDa közötti molekulatömeg

tartományban. A kezelést követ en két glutenin frakció mennyisége növekedett a 66 és a 97-116 kDa 

közötti molekulatömeg tartományban, ami arra utal, hogy a fungicidek használata a HMW-gluteninek

mennyiségében változást okozhat. Általában, a gliadin, az összglutén, a HMW-glutenin és az LMW-

glutenin koncentrációk csökkenését tapasztalták fungicid kezelést követ en. A növényi fehérje 

szintézis metabolikus folyamatai és a fungicidek közötti lehetséges kölcsönhatások napjainkig nem

tisztázottak, és további vizsgálatokat igényelnek (Wang és mtsai., 2004). 

A gliadin mennyiségének csökkenése a tészta viszkozitásának csökkenését idézheti el , míg az

összglutén és komponenseinek csökkent mennyisége nemcsak a tészta szilárdságának és
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elaszticitásának romlását, de a cipótérfogat csökkenését is okozhatja (Antes és Wieser, 2001, Wieser

és mtsai., 1993). 

 Négy különböz  kombinációban használt öt levél és kalászfungicid hatását vizsgálva, többféle 

búza min ségi paramétereit határozták meg. Az esésszám, a nyers fehérje-koncentráció, a vízköt

képesség, a proteáz aktivitás, a viszkozitás és a szabad aminosavak koncentrációja alacsonyabb volt a

fungicid kezelt szemekben, mint a nem kezelt szemekben. Egyik fungicid sem okozott szignifikáns 

változást a nedves sikér, a tészta tulajdonságok, a mono- és oligoszacharidok mennyiségében vagy a 

süt ipari min ségben. Általában az alkalmazott fungicid kezelések nem okoztak statisztikailag 

szignifikáns különbséget a kontroll és kezelt minták vizsgált min ségi paraméterei között, bár a 

különböz  fajták jelent s különbségeket mutattak (Wang és mtsai., 2004). 

2. 5. Élelmiszerfehérjék elválasztására és jellemzésére alkalmas módszerek

2. 5. 1. Elektroforetikus módszerek

Napjainkban a leghatékonyabb technika, amit fehérjék szeparálására alkalmazni lehet a 

gélelektroforézis. A technikák (egymagukban és kombinálva is) élelmiszerfehérjék vizsgálatában a

legnagyobb felbontást nyújtják.

A modern elektroforetikus technikák születési ideje 1937-re tehet , amikor Tiselius leírta a 

szabad folyadékfázisban mozgó ionok alapelvére épül , a mozgó határfelületek technikájának lelkét 

alkotó U-cs  készülék m ködését. Az elektroforézis történetében a másik kiemelked  esemény, hogy 

H. Svensson 1959-ben megalkotta az izoelektromos fókuszálás alapelméletét.

A PAGE alkalmazási lehet ségeit tovább b vítik és tökéletesítik a különböz  detergens 

anyagok, mint a nátrium-dodecil-szulfát (SDS). Az SDS a fehérjékb l er s anionos karakter

polipeptid láncokat képez, melyek elektroforetikusan vizsgálhatók. Az SDS-t a legtöbb fehérje állandó 

tömegarányban köti meg oly módon, hogy lényegében azonos töltéss r ség alakul ki, így a 

poliakrilamid gélben a fehérjék méretüknek megfelel en vándorolnak.

Az elektroforetikus elválasztás után a szétválasztott és rögzített fehérje-komponensek 

detektálására alkalmazott általános módszerek a fehérjék festésén alapulnak.

 Az izoelektromos fókuszálás (IEF) egy pH-gradiensben lejátszódó elektroforézis. Az eltér

töltés  részecskék a feszültség hatására kialakuló pH-gradiensnek megfelel en töltésük szerint

vándorolnak, és az izoelektromos pontnak megfelel  pH-értéknél helyezkednek el. A pH-gradienst 

amfolitok, azaz kis molekulatömeg  (300-900 Da) amfoter anyagok (40-50 féle) keveréke 

szolgáltatja. Ezek szintetikus ikerionos molekulák, melyek izoelektromos értékükben különböznek. A 

gyártó cégt l függ en amino-, karboxil- és szulfo csoportokat tartalmaznak (Hajós és Idei, 2001). 
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A proteom összetételének láthatóvá tételére a leghatékonyabb technika a kétdimenziós

gélelektroforézis (2DE), amely az izoelektromos fókuszálás és az SDS-PAGE módszereit

kombinálva, összetett fehérje- és peptid-rendszerek (1000-2000) elválasztására alkalmas. A 

vizsgálandó fehérjéket az els  dimenzióban immobilizált pH gradiensben, izoelektromos fókuszálással

választja el. Az el re elkészített immobilizált pH gradienst tartalmazó (IPG) gélcsíkok karboxil-sav 

vagy tercier amino csoportot tartalmazó akrilamid származékokkal készülnek, amelyek

kopolimerizálódnak az akrilamiddal és a bisz-akrilamiddal. Az így kialakított pH gradiens az 

elektroforézis alatt nem változik, így reprodukálható eredményeket biztosít. A második dimenzióban

molekulatömeg szerint történik az elválasztás SDS gélelektroforézissel. Az eltér  2 DE gélek 

képeinek speciális szoftverrel történ  összehasonlítása egy különbségi fehérjetérképet eredményez,

amely egyes fehérjék jelenlétét, hiányát, azok mennyiségi viszonyait mutatja.

A módszer nagy hatékonysága miatt fontos szerepet játszik a proteomikai kutatások területén,

ahol az eredményül kapott szekvencia információk, a genomikai kutatások eredményeivel kiegészítve, 

nagyban hozzájárulnak a fehérjék funkcióinak megértéséhez.

Az élelmiszeranalitika területén az elektroforetikus módszerek jelent s szerepet kaptak a 

növényi, állati fehérjék és peptidek vizsgálatában, izolálásában, jellemzésében, tisztításában. Az

elektroforézis alkalmas az idegen fehérjék kimutatására, élelmiszerek fehérje-összetételének

meghatározására, a fehérjeszerkezetet befolyásoló tényez k hatásának vizsgálatára. 

2. 5. 2. Kromatográfiás módszerek

A kromatográfia kifejezést az elválasztástechnikák széles spektrumára alkalmazzák, és a minta

mozgó- és állófázis közötti megoszlásán alapul. Felbontóképességét és sokoldalúságát figyelembe

véve a leghatékonyabb elválasztástechnikának tekintik napjainkban, amellyel nagyobb mennyiség

fehérjék izolálása is lehet vé válik. Többféle, különböz  típusuk alakult ki, így pl. a papír, a 

vékonyréteg és a folyadékkromatográfia.

A kromatográfia képes különböz  komponensek keverékb l történ  izolálására, egy közvetít

közegen keresztül, amin folyadék vagy gázáram áthaladásakor az egyedi komponensek eltér

vándorlása biztosítja az elválasztást. Az áramlást általában nyomással vagy gravitációval 

szabályozzák. Az oldott anyagokat az oszlop mátrixszal való kölcsönhatásuk alapján választja el, ami

az eltér  mozgékonyságot okozza az álló- és a mozgó fázis között. A töltet és az eluens pufferek 

megválasztásával az elválasztások módosíthatók. Az így elért fejlesztéseknek köszönhet en javult a

kromatográfiás technikák felbontása, kapacitása és fizikai stabilitása. 

A kromatográfia alkalmas a biotechnológiában felvet d  elválasztási problémák megoldására,

legyen az a célfehérje pikomólnyi elemzése, vagy akár az értékes fehérjék kilogrammnyi tisztítása. Az
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elválasztandó komponensek és a közeg közötti kölcsönhatások tipusától függ en megoszlásos és 

adszorpciós kromatográfiáról beszélünk. A megoszlásos kromatográfia esetében a közeg lehet más

oldószer vagy folyadék, vagy egy immobilizált szilárd anyag, mint pl. papír vagy gélmátrix (Sephadex

pl.). Az elválasztandó komponensek és az oldószer vagy töltet közötti kölcsönhatások minimálisak.

Az adszorpciós kromatográfiában néhány vagy az összes keverék összetev  kölcsönhatásba lép a 

töltettel. A kölcsönhatások er sséget az oldószerek specifikus megválasztásával befolyásolhatjuk.

 Alapvet en négy kromatográfiás technikát különböztetünk meg: gélsz r , ioncserél , hidrofób 

kölcsönhatású és affinitás kromatográfiát.

2. 5. 3. Fehérjék azonosítása tömegspektrometriás módszerrel 

Az elválasztott fehérjék azonosítására, szekvenciájuk meghatározására ma a nagy 

érzékenység  „electrospray” (ESI) és „matrix assisted laser desorption ionisation – time of flight”

(MALDI-TOF) tömegspektrométereket alkalmazzák, s a „peptide mass mapping” és a tandem 

tömegspektrometriás (MS/MS) szekvenálási módszereket. A „peptide mass mapping” lényege, hogy a 

meghatározni kívánt fehérjét specifikus enzimmel, vagy kémiai reagenssel fragmenseire bontják, majd

direkt (nano-ESI, v. MALDI), vagy HPLC-vel történt elválasztás után (LC-MS) tömegspektrométerrel

meghatározzák az egyes peptidek tömegét. Ezek a tömegek szolgálnak bemeneti adatként a 

számítógépes adatbázis-keres  programba, amely elméletben megemészt minden, az adatbázisban

lév  fehérjét az alkalmazott fragmentálási reakciónak megfelel en. A kísérletesen kapott 

tömegadatokat a számítógép összeveti az adatbázisban található összes fehérjéb l származó

peptidtömegekkel, hogy azonosítsa a fehérjét. Már 3-4 peptidtömeg elég lehet a fehérje kiderítésére, 

több adat csak növeli a találat megbízhatóságát. Ha eredményül több találatot kapunk, azaz nem lehet

egyértelm en meghatározni, hogy melyik fehérjér l van szó, a tandem tömegspektrometriás eljárások 

segíthetnek megoldani a feladatot. Egy ilyen technika a részleges aminosav-sorrend meghatározáson

alapuló „sequence tag” módszer, mely nagyban megnöveli az adatbázisban történ  keresés

specifitását. A tömegspektrometriás „peptide mass mapping” gyorsasága és nagy érzékenysége miatt

ma már nagyon elterjedt módszer fehérjék 2D gélb l történ  azonosítására.

2. 5. 4. Immunanalitikai módszerek

Az antigén-ellenanyag reakciók kvalitatív és kvantitatív mérésén alapuló vizsgálati

módszereket immunoanalitikai módszereknek nevezzük. Ha a specifikus reakcióban résztvevõ

valamelyik reagenst (az antigént vagy az ellenanyagot) érzékenyen kimutatható indikátor anyaggal 

jelöljük, olyan mérési módszerek állíthatók elõ, melyekkel a kérdéses komponens igen kis 
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mennyiségben is kimutatható. Különbözõ módon (radioaktív izotóppal, fluoreszkáló festékkel, 

enzimmel) jelzett antigén vagy ellenanyag kapcsolódásának detektálásával különféle tulajdonságú 

komponensek mutathatók ki. Mint igen érzékeny immunológiai módszereket, széles körben 

használják élelmiszer- és takarmány-vizsgálatokban, például komponens összetev k, kémiai,

mikrobiológiai szennyez k, génmódosított szervezetek, allergének meghatározására, kimutatására.

Ezen kívül az immunanalitikai módszereket elterjedten alkalmazzák humán- és állategészségügyi

diagnosztikában, környezetvédelmi és biotechnológiai feladatok megvalósításában.

A jelzett antigénnel vagy ellenanyaggal végzett vizsgálatokat nagymértékben egyszer sítik

azok a tulajdonképpen immunoszorbens technika elvén alapuló eljárások, amelyek során a szilárd 

fázishoz kötött antigén vagy ellenanyag reagál a jelzett partnermolekulával. Ezekben az esetekben a 

specifikus kapcsolódásban részt nem vev  jelzett komponensek feleslege mosással eltávolítható. A 

szilárd fázishoz történ  kötés kovalens kötéssel (pl. Sephadex, Sepharose gélszemcsékhez) vagy 

felületi adszorpcióval (pl. Polisztirol vagy PVC alapanyagú csövek, mikrotitráló lemezek felszínére)

történhet. A szilárd fázishoz történ  kötés alapkövetelménye, hogy a reagensek a kötés után is 

megtartsák eredeti aktivitásukat.

Fehérje blottolás során az elektroforetikusan elválasztott fehérjék a gélb l elektroforetikusan 

átblottolhatók szintetikus membránra, és a membránon speciális eljárással detektálhatók. A 

fehérjekeverékb l poliakrilamid gél elektroforézissel szeparált komponenseket a membránhoz kötik. 

A membránra elektroforetikus úton átvitt fehérjék könnyen hozzáférhet vé válnak az antitest, illetve a 

speciális reagensek számára. Az elektroforetikus átvitellel a membránhoz rögzített fehérjéknek az 

egyik detektálási módja, az immunreakció.

2. 6. Élelmiszer allergének

2. 6. 1. Állati- és növényi eredet  táplálék allergének általános jellemzése 

A táplálékallergia a táplálék vagy a táplálék-összetev k által kiváltott specifikus, 

reprodukálható adverz  tünetegyüttes, melyben kóros immunológiai reakciók mutathatók ki. 

 Táplálékintoleranciáról akkor beszélünk, ha a táplálék, vagy összetev i által kiváltott 

specifikus, reprodukálható adverz reakció immunológiai eltérés nélkül következik be. 

Allergiában az antigén (allergén) hatására az immunrendszer egyik reakciótípusa kórosan 

fokozott mértékben aktiválódik, s ez a túlzott reakció magát a szervezetet károsítja. 

Az allergén az immunreakcióban részt vev  antigén molekula, aminek hatására allergiás

tünetek jönnek létre. Az antigén olyan anyag, amely specifikus választ, antitest- (ellenanyag) termelést

indukál.
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Az allergiás reakcióban részt vev  antitest az allergénhez szigorúan meghatározott kötési 

helyen, az epitópon specifikusan köt dik. Az epitóp (antigén-determináns) az allergénnek az a része, 

amelyhez az antitestek, vagy receptorok kapcsolódnak.

Az allergének legtöbbször fehérjék (gliko-, lipo- és nukleopeptidek), máskor poliszacharidok, 

lipoidok, de az élelmiszerekben maradványként, szennyez désként el forduló anyagok, 

antibiotikumok, peszticidek, hormonok, toxinok (haptenek) is -hordozó molekulákhoz köt dve-

allergizálhatnak.

Az antigenitás fehérjér l - fehérjére változik, és az egyén szervezete is befolyásolja (pl.

megnövekedett felszívódás, vagy nagyobb szérumbeli antitest koncentráció). Az allergének 

permeabilitásra képes molekulamérettel és antitestkötésre alkalmas térszerkezettel rendelkeznek. A 

tipikus táplálék allergének olyan víz-oldható fehérjék, melyek h stabilak, savas hidrolízisnek 

ellenállnak, és rezisztensek a proteolitikus enzimekkel szemben (Barna, 2000). 

A tápanyagok különböz  fehérjéinek lehetnek közös epitópjai. Ez az oka annak, hogy 

különböz  fehérjék között az immunológiai keresztreakció lehet ségével számolni kell. A 

keresztallergia kialakulásának feltétele a hasonló molekulaszerkezet vagy szerkezeti rész, sok esetben 

a szekvencia-részek azonossága és a hasonló biológiai funkció (Polgár, 1996). 

Bizonyos élelmiszerekre az érzékenységt l függ en kialakuló adverz reakciók lehetnek 

toxikusak és nem toxikusak. Allergiának az immunrendszer által közvetített, IgE-hez kapcsolt nem 

toxikus reakciókat nevezik. Ha a válasz nem az immunrendszeren keresztül alakul ki, akkor 

intoleranciáról beszélünk (Ortolani, 2001). Az élelmiszerekre adott válaszreakciók csoportosítását a 1. 

ábra mutatja.

Adverz reakciók

Toxikus

Nem toxikus

Immunmediált
(élelmiszer allergia)

Nem immunmediált
(élelmiszer intolerancia)

IgE

Nem IgE

Enzimes

Farmakológiai

Nem definiált

Adverz reakciók

Toxikus

Nem toxikus

Immunmediált
(élelmiszer allergia)

Nem immunmediált
(élelmiszer intolerancia)

IgE

Nem IgE

Enzimes

Farmakológiai

Nem definiált

Adverz reakciók

Toxikus

Nem toxikus

Immunmediált
(élelmiszer allergia)

Nem immunmediált
(élelmiszer intolerancia)

IgE

Nem IgE

Enzimes

Farmakológiai

Nem definiált

1. ábra: Adverz reakciók osztályozása 
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A növényi fehérjecsaládok mind teljesebb megismerése során nyilvánvalóvá vált, hogy az 

emészt rendszerben reakciót kiváltó allergének 2 strukturális szupercsaládba sorolhatók. A prolamin

szupercsalád (amely a prolamin tartalék gabonafehérjéket, a nem specifikus lipid transzfer fehérjéket, 

-amiláz inhibítorokat és a 2S albuminokat tartalmazza), valamint a cupin szupercsalád (speciális 11S 

és 7S globulin tartalék fehérjék). Az élelmiszer allergének másik csoportja az ún. kereszt-reaktív 

allergia szindrómáért felel s. Ilyen pl. a Bet v 1 család vagy a profilinek, melyek a pollen-gyümölcs

allergia kialakításában játszanak szerepet, csakúgy mint a kitináz III, ami a latex-gyümölcs allergia

szindrómában vesz részt (Mills, 2002). 

A prolamin szupercsalád tagjaira jellemz ek a C terminálison jelen lév  cisztein tartalmú

szekvencia részletek, melyek intramolekuláris diszulfid-kötéseket alakítanak ki, stabilizálva az -hélix

tartalmú hajtogatott szerkezeteket, melyek jellegzetes homológiát mutatnak (Shewry, 2002). 

A gabona prolamin tartalék fehérjéi közül a - és az -gliadint találták allergénnek, anaphylaxiás 

reakciókban való részvételük alapján (Palosuo, 1999). Egy másik allergénként kimutatott fehérje az 

LMW glutenin alegység, amely egy jellegzetes Gln-Gln-Gln-Pro-Pro mintázatot tartalmaz

(Maruyama, 1998). Az -5 gliadint is jelent s allergénként írták le, amely kereszt-reagált -70 és -35

rozs szekalinokkal, valamint -3 árpa hordeinnel is (Palosuo, 2001). 

A nem specifikus lipid transzfer proteinek (nsLTP) lipid-köt  fehérjék, melyekr l azt

gondolják, hogy a kutin szintézise során a szuberin monomer szállításában játszanak szerepet. 

Jellemz  tulajdonságuk, hogy h stabilak, a technológiai körülmények hatására allergén aktivitásuk 

megmarad, és proteolitikus enzimekkel szemben rezisztensek (Asero, 2000). 

 A tripszin és -amiláz inhibítor család tagjai gátolják a mikrobiális eredet  proteázok és 

amilázok aktivitását, ezáltal védik a növényt a mikrobiális és rovarkártev k általi támadásoktól

(Franco, 2002). A legtöbb gabona eredet  inhibítor IgE-köt  képessége ismert, a legaktívabb a 

monomer és tetramer -amiláz inhibítorok glikozilált alegysége. A rizs inhibítorai közül számos,

14000-16000 Da molekulatömeg t azonosítottak allergénként (Nakase, 1996). 

A 2S albuminok els sorban tartalék fehérjék, bár más funkciókat is tulajdonítanak nekik. A

legtöbb növényfajtában a posztranszlációs folyamatok során prekurzorként szintetizálódnak, a 

fehérjék érése során. Allergénként 2S albuminokat határoztak meg mogyoróból, mustármagból és 

brazil dióból is. Stabil fehérjék, rezisztensek a proteolízisre. Lipidkötésre nem képesek, de azokkal 

érintkezve összezavarhatják a foszfolipid lipid vezikulumokat. Ez szerepet játszhat allergén 

potenciáljuk kialakításában, a bél permeabilitásának növelése által. 

A cupinok nagy szupercsaládjába tartozó fehérjék egy henger-szer , dupla fonál alakú -hélix

szerkezettel jellemezhet k (Dunwell, 1998). Eltér  fejl dési szakaszaik során eltér  variációik 

alakultak ki.
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A mag tartalék globulin fehérjéi bicupinok, a magfehérjék több mint 50%-át adják. A 7S vicilin-szer

proteinek trimer szerkezet ek, 150000-190000 Da molekulatömeggel, melyek

40000-80000 Da méret  alegységeket tartalmaznak. Ezek posztranszlációs proteolitikus és

glikozilációs folyamataik révén válnak heterogén struktúrával rendelkez  molekulákká. Az érett 11/12 

S legumin-szer  globulinok hexamer alegységekb l állnak. Mind a vicilin, mind a legumin-szer

globulinok h stabilak, alacsony pH-n ellenállóak a denaturációval és a proteolitikus folyamatokkal

szemben.

2. 6. 2. Stresszfehérjék allergén jellege 

Ha a fehérjék funkcionális tulajdonságok alapján történ  csoportosítását tekintjük, a növényi 

élelmiszer allergének szinte minden esetben véd  vagy tartalék funkciókkal rendelkeznek. Számos

allergén tartozik a pathogenesis-related (PR) fehérjék körébe, melyek a növényekben abiotikus

stresszre, fizikai sérülésekre vagy fert zésre adott válaszreakciók során szintetizálódnak (Breiteneder

és Ebner, 2000). A PR fehérjék nem alkotnak szupercsaládot, de olyan fehérje családok csoportja, 

amelyek a növény védekez  mechanizmusában valamilyen funkcióval rendelkeznek. A növényi 

élelmiszer allergének közül számos szerkezete homológiát mutat a 14 csoportba sorolható PR fehérjék 

szerkezetével (Breiteneder, 2000, Hoffmann-Sommergruber, 2000, 2002). 
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3. Célkit zések

Munkámban az egészséges táplálkozás és az élelmiszerbiztonság szempontjából jelent s tej-, hús- 

és gabonafehérjék jellemzését az alábbi körülmények megválasztásával t ztem ki célul:

A különböz  enzimes (papain, pronáz és alkaláz) módosításokkal kezelt kazein láncok

fehérje-összetételének és immunreaktivitásának nyomonkövetése.

A nem termikus, új tartósítási módszerek, így a nagy hidrosztatikus nyomáskezelés (600 MPa)

hatásának vizsgálata a sertéshús fehérjéinek összetételére és biológiai aktivitására. 

Különböz  búza vonalak eltér  fehérjéinek azonosítása és jellemzése kétdimenziós elektroforézis,

MALDI-TOF MS és immunblot technikák alkalmazásával. A kiválasztott búzafajta víz- és 

só-oldható frakciójának 2D elektroforetogramjai alapján a módszer ismételhet ségének vizsgálata. 

Különböz  érzékenység  búza- és tritikále fajták fehérje-összetételének és immunreaktív

tulajdonságának vizsgálata arra vonatkozóan, hogy hogyan változnak emelt dózisú fungicid 

kezelés alkalmazását követ en. Az emelt dózisú fungicid kezelés (tebukonazol, propikonazol

hatóanyagú fungicidek) kísérleteibe vont fajták (Tisza búza, Bogo, Marko tritikále) víz-és 

só-oldható, alkohol-oldható, valamint sav-oldható frakcióinak fehérjetérképei szolgáltatják az 

összehasonlítás alapját.
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4. Anyagok és módszerek

4. 1. A vizsgált minták

Nátrium-kazeinát hidrolizátumok:

A kereskedelmi nátrium-kazeinát izolátumból (SCI) (Laktopol, Suwalki, Poland) kétlépéses 

eljárással készített hidrolizátumokat Dr Barbara Wróblewska (Institute of Animal Reproduction and 

Food Research of the Polish Academy of Sciences, Olsztyn, Poland) bocsájtotta rendelkezésünkre, 

egy lengyel-magyar Akadémiák közötti együttm ködés keretében. Az enzimes bontáshoz pronázt 

(Streptomyces griseus eredet  proteáz, széles spektrumú, Sigma), papaint (EC 3.4.24.4, Sigma),

valamint alkalázt (2,4L FG, Subtilisina carlsberg, Novo Nordisk) alkalmazott.

A kétlépéses hidrolízist az egyes enzimek optimális körülményei között végezték, pronáz 

esetében pH: 8,0 értéken, 37 ˚C-on, 80 percig; papain esetében pH: 6,2 értéken, 25˚C-on, 60 percig, 

alkaláz esetében pH: 8,0 értéken, 50 ˚C-on, 60 percig, 15 mAU enzim/g szubsztrát fehérje enzimdózis

mellett. A folyamat alatt a pH-t 1M NaOH adagolásával biztosították. Az enzim inaktiválásához a 

mintát 5 percig 90 ˚C-on tartották, majd h tötték (Wróblewska és mtsai, 2005). A hidrolízisfok 

meghatározásához pH-sztat módszert alkalmaztak (Adler-Nissen, 1986), amely szerint a vizsgált 

minták bontottsági foka 14,4-16,3% között változott.

Húsminták:

A nagy hidrosztatikus nyomáskezelés fehérje-összetételre gyakorolt hatását sertéshúsból

készült, sót és paprikát nem tartalmazó, kolbász alappaszta vizsgálatával végeztük el.

A kiindulási minta a sertéshúson kívül nagyobb mennyiségben (kb. 30%) szalonnát, valamint

kisebb mennyiségben f szereket tartalmazott (0,3%). A 7 mm lyukátmér j  tárcsán ledarált szalonnát 

és sertéshúst kutterban keverték össze a f szerekkel, majd egy részét 20 percig 600 MPa nyomáson

kezelték, Stansted „Food Lab 900” típusú készülékben.

A kontroll és kezelt mintákból a karbamid-oldható fehérjék kinyerése a következ  módon

történt: 500 mg alappasztához 500 l 6M ureát mértünk, majd 10000 ford/perc értéken turraxoltuk. 

Centrifugálást követ en (10000 ford/perc, 10 perc) a felülúszót használtuk a további vizsgálatokhoz, 

melynek fehérjetartalmát Bradford módszerrel határoztuk meg.
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Gabonaminták:

A vizsgálatokban felhasznált gabonaminták a Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság 

(Szeged) telepér l származtak:

Tisza búza (kezeletlen és emelt dózisú propikonazol+tebukonazol fungicidekkel kezelt)

Marko tritikále (kezeletlen és emelt dózisú propikonazol+tebukonazol fungicidekkel kezelt) 

Bogo tritikále (kezeletlen és emelt dózisú propikonazol+tebukonazol fungicidekkel kezelt) 

A kísérletek agronómiai körülményei

A stresszkísérleteket a Gabonatermesztési Kutató KHT Öthalmi Kísérleti Telepén állították be.

A telep Szeged és a Fehér-tói természetvédelmi terület között található. A talaj mélyben sós réti 

csernozjom, uralkodó k zetanyaga lösz. Átlagos kémhatása pH=7,9. Humusztartalma 2,7-3,6%

közötti. Nitrogén-szolgáltató képessége közepes. Foszfor ellátottsága jó, káliummal igen jól ellátott. A 

telep területén szi búza – kukorica – borsó vetésforgót alkalmaznak és összességében igen jók a 

környezeti adottságok a színvonalas búza és tritikále termelésre.

A kísérletben kisparcellákat (10 m2) alkalmaztak. A gabonákat minden évben október közepén, 

optimális vetési id ben, Oyord 8 soros parcellavet géppel vetették, 10,5 cm sortávolságra. A vetés 

s r sége 550 csíra/m2 volt. A gabonák betakarítása Nursery-Master parcellakombájnnal, 12-13%

nedvességtartalmi állapotban történt. Az aratás után, a laboratóriumi minták tisztítását Petkus

magtisztító gépen végezték.

2. táblázat: Vizsgált gabona minták min ségi paraméterei (GK Kht., Szeged) 

genotípus (fajta) kezelés NIR Szemkeménység NIR Sikér NIR Fehérje Hagberg
GK Tisza kezeletlen 87,4 31,8 13,2 430
GK Tisza fungicidekkel kezelt 81,2 32 13,3 440
Tc I. 33 Bogo kezeletlen 63,4 25,4 11,9 232
Tc I. 33 Bogo fungicidekkel kezelt 38,3 30,7 13,8 230
Tc I. 27 Marko kezeletlen 49,1 23,8 11,6 267
Tc I. 27 Marko fungicidekkel kezelt 51 21,8 11,2 244

2004

A vegyszeres kezelést propikonazol, valamint tebukonazol hatóanyagú szerekkel végezték. Két 

alkalommal, az aratás el tt 51 (virágzás idején) nappal propikonazollal 0,6 l/ha, illetve 43 nappal 

(kalászolás idején), tebukonazollal 1,5 l/ha emelt dózist alkalmazva permetezték a

31



növényeket. A tebukonazol a propikonazolhoz hasonlóan a triazolok csoportjába tartozó fungicid szer, 

mely a penészgombák f  sejtfal alkotó komponensének, az ergoszterolnak a bioszintézisét gátolja.

A gabonaszemeket Hagberg-Perten darálón rölték meg, 0,8 mm perforációs méret  szita 

használatával. A teljes rleményeknek a szemcsemérete tehát ez alatti volt. 

4. 2. Vegyszerek:
A mérések során alkalmazott analitikai tisztaságú oldószerek és vegyszerek a Reanal 

Finomvegyszergyár Rt, a Bio-Rad Magyarország Kft, a Sigma-Aldrich Kft, az Amersham Biosciences 

és a Merck Kft termékei.

Szérumok, antitestek:

Az immunblot vizsgálatokhoz tej-, gabona-allergia pozitív, cöliákiás humán szérumok,

valamint nyúlban -kazein ellen termeltetett antitestek kerültek felhasználásra, ez utóbbi antitesteket 

szintén Dr Barbara Wróblewska (Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish

Academy of Sciences, Olsztyn, Poland) bocsátotta rendelkezésünkre.

4. 3. Eszközök
Liofilizáló készülékek:

1. MLW LGA 05 (VEB MLW Zentrifugenbau, Engelsdorf) 
2. CHRIST ALPHA 1-4 (Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH)

Centrifuga:
Beckman Model J2-21 (Beckman Instruments International S.A., Geneva) 

Rázógép (f thet ):
LMIM (Labor M szeripari M vek, Esztergom)

Termosztát (h fokszabályozós):
LMIM (Labor M szeripari M vek, Esztergom)

Spektrofotométer:
Jasco 7850 UV/VIS Spectrophotometer (Japan Spectroscopic CO. LTD.) 

Turrax:
ULTRA-TURRAX T25 (JANKE&KUNKEL, IKA-Labortechnik) 

Elektroforézis készülékek: 
Bio- Rad Mini- PROTEAN 3 Cell 

 Pharmacia FBE-3000
 ROTOFOR-CELL (Bio-Rad)

Bio- Rad PROTEAN IEF Cell és PROTEAN II xi 
Bio-Rad Trans Blot SD Semi-Dry Transfer Cell 

Tömegspektrométer:
 MALDI-TOF MS
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4. 4. Módszerek

A mintael készítés során használt módszerek:

4. 4. 1. Gabonafehérjék oldhatóság szerinti frakcionálása

Munkánk során ezen Osborne-szerinti frakcionálást alkalmaztuk, azzal a módosítással, hogy a 

víz- és só-oldható frakciót (albumin-globulin) együtt nyertük ki. 

4. 4. 2. Oldható fehérjetartalom mérése - Bradford módszerrel 

A vizsgált mintáink oldható fehérje-tartalmát Bradford (1976) leírása szerint határoztuk meg,

ami egy egyszer , festékköt désen alapuló, fehérje-tartalom mérésére szolgáló módszer, melynek elve 

szerint a Coomassie Brilliant Blue G-250 festék savas oldatának abszorbancia maximuma fehérje 

jelenlétében (mennyiségt l függ en) 465 nm-r l 595 nm-re változik.

A továbbiakban az elektroforetikus vizsgálati módszerek ismertetése következik. 

4. 4. 3. Elektroforetikus módszerek

4. 4. 3. 1. Na-dodecil-szulfát poliakrilamid gél elektroforézis (SDS-PAGE) 

A minta el készítése: 2 mg liofilizált mintát 150- 250 μl mintaoldó pufferben (Mintaoldó puffer: 3% 

Na-dodecil-szulfát (SDS); 62 mM Trisz- (hidroximetil)-amino- metán (TRISZ); 8,7% glicerin (87%); 

10% -merkapto-etanol, pH: 6,8) oldottunk. 

Az oldatot 5 percig forraltuk, majd a gélre 3-15 μl el készített mintát vittünk fel. 

A vizsgálatokat Bio-Rad Mini-PROTEAN 3 Cell készüléken végeztük. 

Elválasztó gél (12 %, 2 kis gélre):

       30% akrilamid/ bis-akrilamid 29: 1 (Bio-Rad) 3,2 ml

       2 M TRISZ-HCl (pH: 8,8) 1,8 ml

       10% SDS 50 l

       Desztillált víz 2,85 ml

       TEMED 6 l

       Ammónium-perszulfát (100 mg/ml) 50 l

33



A gél polimerizálódása után a tetejére gy jt gélt öntöttünk, amibe elhelyeztük a mintafelviv  zsebek 

kialakításához szükséges fés t.

Gy jt gél (6%, 2 kis gélre):

    30% akrilamid/bis-akrilamid 29: 1 (Bio- Rad) 0,5 ml

    10% SDS 27,5 l

    0, 5 M TRISZ-HCl (pH: 6, 8) 0,33 ml

    Desztillált víz 1,6 ml

TEMED        3 l

    Ammónium-perszulfát (100 mg/ml) 25 l.

A mintafelvitelt követ en a gélt elektroforézis cellába helyeztük. Pufferrel történ  feltöltés után a 

cellát áram alá helyeztük.

Elektroforézis puffer:

         TRISZ 3,03 g 

         SDS 1,0 g 

         Glicin 14,4 g 

         1000 ml-re feltöltve desztillált vízzel. 

Elektroforézis paraméterei:

         feszültség (konstans): 200 V 

         áramer sség (limit): 400 mA 

         futtatás ideje: 50-70 perc

A gél fixálása és festése:

Gyors Coomassie festés:

1. A gélen szeparált fehérjéket 20 percig fixáltuk 20% triklór-ecetsavban (TCA). 

2. Mosás: A maradék TCA eltávolítására 3-szor 10 percig rázattuk a géleket PAGE-mosó oldatban

(10% etanol, 5% ecetsav). 

3. Festés: Coomassie festékoldattal (0, 2% Coomassie R-250, 45% etanol, 9% ecetsav) 

A gélt 10 percig rázattuk a festékoldatban, majd 10% ecetsav oldattal távolítottuk el a háttérben 

maradt felesleges festéket.
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4. 4. 3. 2. Kétdimenziós elektroforézis (2-DE) 

A 2-DE-t Bio-Rad PROTEAN IEF Cell és PROTEAN II xi 2-D készülékekb l álló rendszerrel

végeztük. Az els  dimenzió izoelektromos fókuszálás, ami immobilizált pH- gradienst tartalmazó

gélben (IPG strip) megy végbe. A második elválasztás SDS-PAGE, a mintáknak megfelel  akrilamid

tartalmú gélben. 

A különböz  élelmiszermátrixok fehérje-komponenseinek kétdimenziós elektroforézissel

történ  átfogó tanulmányozásához el ször az adott jellemz k széles tartományát célszer  alkalmazni.

A folyamat lépései:

1. Rehidratáció: az IPG strip beszárított formában kerül kereskedelmi forgalomba, ezért els  lépésben 

rehidratálni kell, amely kétféle módon végezhet :

1. a rehidratáló oldat tartalmazza a mintát (aktív rehidratáció) 

2. a minta külön lépésben, a rehidratációt követ en kerül a stripbe (passzív rehidratáció). 

Vizsgálataink során a 7 és 17 cm hosszúságú, pH:3,0-10,0, 5,0-8,0 (víz-és só-oldható frakciónál), és 

6,0-11,0 (alkohol-oldható frakciónál) tartományú stripeket használtunk, és aktív rehidratációt 

alkalmaztunk.

Rehidratáló oldat:

          UREA (8 M) 4,8 g 

          CHAPS (1%) 0,1 g 

          Dithiothreitol (DTT, 20 mM) 30,8 mg

          Brómfenolkék 0,01 mg

          desztillált vízzel feltöltve 10 ml-re.

A 7 cm-es stripeket 250 μl, a 17 cm-es stripeket 500 μl rehidratáló oldattal kezeltük 50 V feszültség 

értéken, 20 °C -on, 12 órán át.

2. Izoelektromos fókuszálás (IEF): A fent leírt készüléken, adott program szerint történt.

Az IEF programjának paraméterei:

           1.: 250 V, 15 perc 

           2.: 7 cm-es strip: 4000 V, 2 óra 

                17 cm-es strip: 10 000 V, 3 óra 

           3.: 7 cm-es strip: 4000 V, 24 000 Vh 

                17 cm-es strip: 10 000 V, 60 000 Vh 

35



3. Equilibrálás:

Az IEF után 2-szer 15 percre equilibráló oldatba helyeztük a stripeket. 

Equilibráló oldat:

UREA (6 M) 3,6 g

SDS (2%) 0,2 g

1, 5 M TRISZ-HCl (pH: 8,8) 2,5 ml (0,375 M) 

Glicerin (20%) 2 ml

DTT/Jódacetamid (130/135 mM) 200 mg/250 mg 

desztillált vízzel feltöltve 10 ml-re.

Az els  equilibráló oldat DTT-t, a második pedig jódacetamidot tartalmazott.

4. SDS- PAGE:

Elválasztó gél (12%, 2 kis gélre):

        30% akrilamid/bis-akrilamid (29 : 1) 8 ml

        1, 5 M TRISZ-HCl, pH: 8,8 5 ml

        10% SDS 0,2 ml

        Desztillált víz 6,7 ml

        TEMED 10 l

        Ammónium-perszulfát (100 mg/ml) 100 l

Gy jt gél (6%, 2 kis gélre): Készítése a 4. 4. 3. 1. résznél leírtak szerint történt.

Az equilibrált gélcsíkokat a gy jt gélre helyezve 0, 5% agaróz oldattal rögzítettük. 

Az SDS-PAGE futtatási paraméterei:

7 cm-es strip:  feszültség (konstans) : 200 V 

                         áramer sség (limit): 400 mA

                         futtatás ideje: 50-70 perc

17 cm-es strip: feszültség (limit): 500 V 

áramer sség (konstans): 100 mA

                        teljesítmény: 75 W

                        futtatás ideje: 3-4 óra. 
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1. A gél fixálása és festése: azonos a 4. 4. 3. 1. fejezetben leírt festési eljárásokkal. 

A kétdimenziós elektroforézis módszerét Bánkuti búza albumin-globulin frakciójának 

elválasztásával állítottuk be. Kiindulási paramétereknek a készülék forgalmazójának ajánlásait 

alkalmaztuk. A kés bbiekben ett l annyiban tértünk el, hogy a rehidratáló oldatból mell ztük az 

amfolint, a pH gradienst biztosító komponenst, mivel az el regyártott gélcsík (strip) is tartalmazza ezt

a komponenst, amely megnöveked  koncentrációja zavarta a fókuszálás feszültség programját, a 

fehérjék elválasztását. Másik kisebb korrekcióra azért került sor, mivel a bázikus fehérjék elválasztása 

nem bizonyult megfelel nek. Ennek javítására a programban a 20000 Vh teljesítményfelvételt

megemeltük 24000 Vh értékre. 

4. 4. 3. 3. Elektroforetikus blot technika és immunreakció

A blottolás a fehérjék szintetikus membránon történ  megkötését jelenti, amelyet a 

membránon specifikus detektálás követ. A leghatékonyabb blottolási technika, amit Western 

módszernek neveznek, alkalmazása során els  lépésben a fehérjéket elektroforetikusan választják el. 

Az így kapott felbontás a membránon is stabil marad, ami a módszer nagy el nye.

Az elektroforetikus elválasztás után a poliakrilamid gélt és a 0,45 m pórusméret

nitrocellulóz membránt (Bio-Rad) 25 mM TRISZ-t, 192 mM glicint, 20% metanolt, és 0,1% SDS-t 

tartalmazó Towbin pufferben 10 percig equilibráltuk. Az SDS-poliakrilamid- gélelektroforézissel 

szeparált fehérjefrakciókat BIO-RAD Trans Blot SD Semi-Dry Transfer Cell készülékkel nitrocellulóz 

membránra vittük át. A blottolási id  60 (SDS-PAGE), illetve 90 perc (2 DE), a blottolási feszültség

25 V, az áramer sség pedig 0,8 mA/cm2 volt. Az immunreakciókhoz humán szérumokat, illetve 

nyúlban termeltetett szérumokat használtunk. A vizsgálatokhoz felhasznált humán szérumok 

klinikailag igazolt hátter  tej- és gabona-allergiás betegekt l származtak.

Az immunfestés lépései a következ k voltak: 

5 perc fixálás 25% glutáraldehidet tartalmazó mosó-inkubáló pufferben 

30 perc inkubálás fed pufferben (2% Tween-20 mosó- inkubáló pufferben oldva) 

3 x 10 perc mosás (mosó- inkubáló puffer: 0, 05 M TRIS, 0,15 M nátrium-klorid, 0,1 mM fenil- 

metil- szulfonil-fluorid, 0,05% Tween-20). 

16 óra inkubálás humán vagy nyúlban kifejlesztett antitestet tartalmazó mosóoldattal 

3 x 10 perc mosás

1,5 óra inkubálás peroxidáz enzimmel jelzett anti-nyúl IgG, illetve peroxidáz enzimmel jelzett 

anti-human IgE ellenanyagot tartalmazó mosóoldattal
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3 x 10 perc mosás

5 perc inkubálás hideg foszfát pufferben (135 mM nátrium-klorid, 2 mM kálium-klorid, 16 mM

dinátrium-hidrogén-foszfát 2-hidrát, 2 mM kálium-dihidrogén-foszfát)

el hívás: 4-kloro-naftollal hidrogén-peroxid jelenlétében (30 mg 4-kloro-naftol 10 ml etanolban 

oldva,+50 ml PBS oldat+200 l 37% hidrogén-peroxid). 

Szoftveres kiértékelés

A kapott géleket Gel Doc 2000 (Bio- Rad) rendszerrel dokumentáltuk, a képekr l Quantity

One 4. 3. 0. (SDS- PAGE esetén) vagy PDQUEST 7. 1. 0. (2- DE esetén) szoftver segítségével

gy jtöttünk adatokat. A szoftver tartalmazza a molekulatömeg és izoelektromos pont szerinti

kalibrálás lehet ségét.

4. 4. 4. Tömegspektrometria

A 2D gélb l kivágott mintákat DTT-s redukálás (25 l, 10mM DTT/25 mM NH4HCO3, 0,5 h, 

56 C), jódacetamidos alkilálás (25 l, 55mM IAM/25 mM NH4HCO3, 30 min, szobah mérséklet) után 

tripszinnel emésztettük (4 óra, 37˚C-on). Extrakció után a mintákat MALDI-TOF MS készüléken 

DHB (2,5- dihidroxi- benzoesav) mátrixban analizáltuk 2-3 kDa short paraméterek mellett. Szükség

szerint ZipTip tisztítást végeztünk. 

Az adatbázis keresést a világhálón http://prospector.ucsf.edu címen elérhet  programcsomag MS_Fit 

programja segítségével végeztük, az NCBInr.2005.01.06 adatbázis felhasználásával.

4. 4. 5. Az -amiláz enzim aktivitás-mérése 

A minták -amiláz enzim aktivitását Megazyme enzimteszt segítségével, a gyártó által

megadott leírás szerint határoztuk meg. A teszt módszerének alapja, hogy a meghatározandó minta 

kivonatában lév -amiláz egy ismert összetétel  oligoszacharid szubsztrátot (blokkolt p-nitrofenil

maltoheptaozidot) bont, és a keletkez  p-nitrofenil maltoszacharidot a feleslegben lév -glükozidáz

hasítja tovább glükózra és szabad p-nitrofenolra. Ez utóbbi komponens a trinátrium-foszfát stop 

reagenssel sárga szín  terméket alkot, amelynek abszorbanciáját 400 nm-en mérjük. A felszabaduló 

p-nitrofenol arányos az -amiláz enzim aktivitásával.

4. 4. 6. Statisztikai program

 Az Osborne-frakciók anyagmérleg vizsgálatánál, valamint az enzimaktivitások értékeinek 

statisztikai összehasonlításához MINITAB programot használtunk fel. 
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5. Eredmények és értékelés

5. 1. Nátrium- kazeinát enzimes hidrolizátumainak fehérjekémiai jellemzése
A pronázzal (EC 3.4.24.4), papainnal (EC 3.4.24.4) és alkalázzal (EC 3.4.21.62) bontott kazein

hidrolizátumok (Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of 

Sciences, Olsztyn, Poland) fehérje- és immunkémiai jellemzését végeztük el a potenciális epitópok 

nyomon követése céljából.

A kétlépéses eljárás során kapott hidrolizátumok (Wróblewska és mtsai, 2005) fehérje és 

peptid komponenseinek molekulatömeg szerinti elválasztási képén (2. ábra) 5-18 kDa között 

detektáltunk intenzív régiókat. Egyes minták (papain-pronáz, alkaláz-papain, pronáz-papain 

hidrolizátum) 30-35 kDa között is tartalmaztak fehérjesávokat. A diffúz sávok megjelenése azzal 

magyarázható, hogy az enzimes hasítások során sok, hasonló molekulatömeg  peptidlánc keletkezett.

A kiindulási, nem hidrolizált nátrium-kazeinát legintenzívebb sávjai 30-35 kDa között jelentek meg,

kisebb intenzitású fehérjék 50-90 kDa és 25 kDa alatti molekulatömeg tartományban fordultak el .
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2. ábra: Nátrium-kazeinát és hidrolizátumainak SDS-PAGE képe (1: molekulatömeg standard (Da), 2: 

papain-pronáz, 3: papain-alkaláz, 4: alkaláz-pronáz, 5: alkaláz-papain, 6: pronáz-papain, 7: 

pronáz-alkaláz hidrolizátumok, 8: nátrium-kazeinát)

A hidrolizátumok immunreaktivitását nyúlban -kazein ellen termeltetett antitesttel szembeni

reakciójuk alapján vizsgáltuk (3. ábra), relatív mértékét QuantityOne 4. 3. 0. szoftver segítségével,

egységnyi felvitt szárazanyagra vonatkoztatva, intenzitás értékekkel jellemeztük (4. ábra). 
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Ezek alapján a hidrolizátumok antigenitása csökkent a kazeinát reaktivitásához viszonyítva: a

papain-pronáz hidrolizátumé kisebb mértékben (kb.39%-kal), a többi hidrolizátum értéke nagyobb 

mértékben (kb. 95%-kal). 
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3. ábra: Nátrium-kazeinát és hidrolizátumainak SDS-PAGE utáni immunblot képe (1: molekulatömeg

standard (Da), 2: papain-pronáz, 3: papain-alkaláz, 4: alkaláz-pronáz, 5: alkaláz-papain, 6: 

pronáz-papain, 7: pronáz-alkaláz hidrolizátumok, 8: nátrium-kazeinát)

Kazein hidrolizátumok egységnyi szárazanyagra
vonatkoztatott immunreaktivitása
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4. ábra: Nátrium-kazeinát és hidrolizátumainak SDS-PAGE utáni, -kazein ellen termeltetett

antitesttel szembeni, szárazanyagra vonatkoztatott relatív immunreaktivitása (6: papain-pronáz,

7: papain-alkaláz, 8: alkaláz-pronáz, 9: alkaláz-papain, 12: pronáz-papain, 13: pronáz-alkaláz 

hidrolizátumok, K: nátrium-kazeinát)

40



A nátrium-kazeinát (5. ábra), az alkaláz-papain, a pronáz-papain, és a pronáz-alkaláz 

hidrolizátumok 2D mintázatát vizsgáltuk a továbbiakban. Az irodalmi adatoknak megfelel en a 

kazeinát legintenzívebb komponenseit pI: 4,5-6,0 és 28-33 kDa között detektáltuk. A kazein 

hidrolizátumokban a peptid frakciók 20 kDa alatt figyelhet k meg, ami azt jelzi, hogy a f  kazein

alegységeket ( -, -, -kazein) részben sikerült hidrolizálni. Kétdimenziós elválasztással az 

alkaláz-papain hidrolizátumban 27 foltot (7. ábra), a pronáz-papain hidrolizátumban 21 foltot (8. 

ábra), és a pronáz-alkaláz hidrolizátumban (9. ábra) 15 foltot detektáltunk PDQuest 7. 0. 1. szoftver 

alkalmazásával. Mindhárom hidrolizátum peptid mintázata hasonlóságot mutat pI: 4,5-5,5 között és 

pI: 10 körül, 10 kDa és az alatti molekulatömeg tartományban, ahol az egyes foltok a különböz

mintákban változó intenzitással jelentek meg. A közeli molekulatömeg  fragmensek a bázikus, pI: 10 

körüli régiókban figyelhet k meg. Eltérést tapasztaltunk a hidrolizátumok 2D mintázatában pI: 3,0-4,0 

és pI: 7,5-8,5 között. A savas régióban a pronáz-papain hidrolizátumban több foltot detektáltunk, mint

a másik kett  mintázatában. A pI: 7,5-8,5 közötti tartományban az alkaláz-papain hidrolizátum három 

intenzív foltot tartalmazott, míg a pronáz-alkaláz hidrolizátumban csak egy gyenge intenzitású folt

volt megfigyelhet .
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5. ábra: Nátrium-kazeinát (SCI) 2- DE képe 
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6. ábra: Nátrium-kazeinát (SCI) 2-DE utáni immunoblot képe (IgE) 
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7. ábra: Nátrium-kazeinát alkaláz-papain (9) enzimes hidrolizátumának 2- DE képe 
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8. ábra: Nátrium-kazeinát pronáz-papain (12) enzimes hidrolizátumának 2- DE képe
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9. ábra: Nátrium-kazeinát pronáz-alkaláz (13) enzimes hidrolizátumának 2- DE képe
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10. ábra: Nátrium-kazeinát pronáz-alkaláz (13) enzimes hidrolizátumának 2-DE utáni immunoblot

képe (IgE)

Mivel a legjelent sebb eltéréseket a pronáz-alkaláz hidrolizátum 2D mintázatában találtunk, a

nátrium-kazeinát mellett a pronáz-alkaláz hidrolizátum immunreaktivitását tej pozitív egyéni humán

vérszérummal is megvizsgáltuk. A kazein intenzív komponenseinek er s IgE-köt  képességét 

detektáltuk pI: 5,5-6,0 és 24-30 kDa között (6. ábra). Alacsonyabb, kb. 10 kDa körül látható 

karakterisztikus két folt (pI: 6,6-7,7) gyenge IgE reaktivitást mutatott. Az enzimes módosítást

követ en, a pronáz-alkaláz hidrolizátumban a legsavasabb két komponens (pI:3,5-3,8 és MW: 8-10 

kDa között) gyenge IgE reaktivitást mutatott (10. ábra). Az alkalmazott vérszérumtól függ en, a pI: 

10,0 körüli komponensek gyenge reaktivitása volt valószín síthet .

A kombinált enzim-használat tehát lehet vé tette (adott körülmények között), hogy a kazein

olyan szekvencia részleteit módosítsa, hasítsa, amelyek antitest-köt  helyeket tartalmaztak. Ezért a 

kétlépéses hidrolízis hatékonyan csökkentette a kazein fehérjéinek immunreaktivitását. A megfelel

enzimek különböz  sorrendben történ  alkalmazása eltér en befolyásolta a hidrolizátumok antigén-

antitest komplexképz  tulajdonságát, ezért optimális megválasztása hozzájárulhat az immunreaktivitás 

legnagyobb mérték  csökkentéséhez. A kedvez  eredményeket az enzimek specifikus hasítási helyei 

okozzák els sorban. Specifitástól függ en az enzimek sorrendje befolyásoló tényez  lehet, ha az 

egyik enzim hasításai révén lehet vé teszi a másik enzim számára az epitópokhoz való hozzáférést. 
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5. 2. A nagy hidrosztatikus nyomáskezelés hatása húsfehérjék összetételére és

kereszt-reaktivitására

A nagy hidrosztatikus nyomás (HHP) a vegetatív baktériumsejteket inaktiváló képessége révén 

alternatív, nem termikus paszt röz  technikaként számításba jöhet a jöv ben. Noha a nem h hatással

paszt rözött húsalapú termékeknél a nagy hidrosztatikus nyomáskezelés a megbízható mikrobiológiai

biztonságot eredményezi, kérdés, hogy milyen a nyomáskezelés hatása a termékek min ségére, a 

húsfehérjék összetételére, biokémiai és immunkémiai sajátságaira. A nagy hidrosztatikus 

nyomáskezelés fehérje-összetételre és a fehérjék immunreaktivitására gyakorolt hatását sertéshúsból 

készült kolbász alappaszta mintán vizsgáltuk. 

A sertéshús alappasztából a (4. 1. fejezet) karbamid-oldható fehérjék 2D mintázata alapján a 

fehérje-koncentráció csökkenése és egyes fehérjefoltok hiánya figyelhet  meg a 600 MPa nyomáson

kezelt mintában a kontroll mintához képest, mert a kezelés okozta denaturáció/ aggregáció

csökkentette a fehérjék oldhatóságát (Farkas és mtsai, 2001, Lullien-Pellerin, 2001, Farkas és mtsai,

2002, Hajós és mtsai., 2003). Bradford módszer alapján a kontroll minta oldható fehérjetartalma közel 

háromszor nagyobb volt (15,71 mg/ml), mint a nyomáskezelt mintáé (4,72 mg/ml), amib l szintén a 

nyomáskezelés okozta denaturációnak a fehérjék oldhatóságára gyakorolt számottev  hatására lehet 

következtetni. PDQuest 7. 0. 1. szoftver segítségével a kontroll mintában 119, a nyomáskezelt

mintában 76 fehérjefoltot detektáltunk (1. táblázat, Spots oszlop értékei). Az utóbbiak közül pozíció 

alapján 56 fehérjefoltot (Matched oszlop értékei) sikerült párosítani a kontroll minta 2D képén 

található fehérjefoltokhoz, ez 73% (Matched rate oszlop). A kezelt mintában detektált komponensek

relatív intenzitás összege csökkent, kb. 40%-kal (2. táblázat, Valid Spot Qty oszlop értékei, ami az 

egyes foltok intenzitás értékeinek az összes detektált folt intenzitás-összegéhez viszonyított 

arányszámainak összegét adja meg), amit szintén a fehérjetartalom-csökkenéssel lehet magyarázni.

A kontroll minta karbamid-oldható fehérjéinek 2D térképén (11. ábra) a legintenzívebb 

komponenseket a 32-50 kDa molekulatömeg és a pI: 5,0-9,0 izoelektromos pont tartományban

detektáltuk. 600 MPa nyomáskezelést követ en számos fehérje intenzitása csökkent (12. ábra), és új 

foltok megjelenését figyeltük meg alacsonyabb, 20-30 kDa molekulatömeg és pI: 5,0-8,0 

izoelektromos pont közötti tartományban (14. ábra). A nyomáskezelés hatására változott a vizsgált 

minta urea-oldható fehérjéinek 2D összetétele: a 34-50 kDa, pI: 7,0-9,0 közötti tartományban detektált 

igen intenzív foltok a nyomáskezelést követ en nem, illetve csökkent intenzitással voltak láthatók,

amelyek szoftveres kiértékelését részletesebben a 13. ábrán mutatjuk be. 
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Az SSP (single spot position) számmal jelölt foltok intenzitás értékeinek összehasonlítására

van lehet ség a 13. ábrán látható oszlopdiagramok segítségével (bal oldal). Az els  oszlop mindig a 

kontroll (referencia) mintában vizsgált folt intenzitását jelenti (maximum), relatív értéke a jobb fels

sarokban látható. A második oszlop a kezelt minta ugyanazon pozícióban lév  (párosított) foltjának

intenzitását mutatja a maximumhoz képest, értéke nem látható. A feltüntetett diagramok alapján 

elmondható, hogy a kezelést követ en az SSP5601 és SSP5502 jel  foltok nem voltak detektálhatók. 

Jelent sen csökkent az intenzitása az SSP5603, SSP5501, SSP7602 és SSP6603 jel  fehérjéknek, és 

kisebb mértékben (kb. 50%-kal) csökkent az intenzitása az SSP6501 jel  fehérjének. 

Kimutattuk néhány, 25 kDa alatti molekulatömeg  fehérje megjelenését, melyek megegyeztek 

Jiménez-Colmenero és munkatársai (1998), valamint Chapleau és munkatársai (2000) 

megfigyeléseivel.
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11. ábra: Kontroll sertéshús alappaszta karbamid-oldható fehérjéinek 2-DE képe 
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12. ábra: 600 MPa nyomáson kezelt sertéshús alappaszta karbamid-oldható fehérjéinek 2-DE képe
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13. ábra: Kontroll sertéshús alappaszta karbamid-oldható fehérjéinek 2D térképén intenzíven detektált

foltok és a nyomáskezelést követ en kapott intenzitás értékeinek szoftveres összehasonlító

vizsgálata (SSP: a szoftver által az egyes foltoknak adott jelz szám)
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Meg kell azonban jegyezni, hogy egyes fehérjékre a nyomáskezelés nem volt hatással, 

intenzitásuk nem, vagy csak alig változott a fehérje-térképen. Ilyen er sen intenzív foltok pI: 5,0-6,0 

között találhatók, a 25-42 kDa tartományban.

A 14. ábra a szoftveres összehasonlítás eredményét mutatja szemléletesen. Különböz  színek

jelzik, hogy melyik folt melyik mintában található meg, így a zöld színnel jelölt fehérjék mindkét

mintában megtalálhatók, a piros jelöli azokat a foltokat, amelyek csak a kontroll mintában kerültek 

detektálásra, és kék szín mutatja azokat, amelyek csak a 600 MPa nyomáson kezelt mintában voltak 

megtalálhatók. Ezek alapján a pI: 7,0-10,0 és 30 kDa feletti fehérjék nagy része csak a kezeletlen 

mintában volt detektálható, vagyis jórészük a nyomáskezeléskor aggregálódott.

14. ábra: Kontroll és nyomáskezelt sertéshús alappaszta karbamid-oldható fehérje 2D térképeinek
szoftveres összehasonlító képe (zöld: mindkét mintában detektált, piros: csak a kontroll 
mintában detektált, kék: csak a nyomáskezelt mintában detektált fehérje foltok) 
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3. táblázat: PDQuest 7. 0. 1. szoftverrel detektált fehérjék összesít  adatai a kontroll és nyomáskezelt

sertéshús alappaszta karbamid-oldható fehérjéinek 2D térképei (3,0-10,0) alapján (Spots: 

detektált fehérjék száma, *: az összehasonlításnál referenciának tekintett gélkép jele, Match

Rate: a párosítás aránya, Corr. Coeff.: a párosítás hibájának jelz száma)

4. táblázat: Intenzitás adatok a kontroll és nyomáskezelt sertéshús alappaszta karbamid-oldható

fehérjéinek 2D térképein detektált foltokról (Valid Spot Qty: az egyes foltok intenzitás

értékeinek az összes detektált folt intenzitás összegéhez viszonyított arányszámainak összege,

Total Density: az egyes foltok intenzitás értékeinek a gélkép összintenzitáshoz viszonyított 

arányszámainak összege) 

Az 15. ábrán a kontroll mintából tej pozitív humán szérum alkalmazásával kimutatott

kereszt-reaktív fehérjék láthatók, melyeket a 25-50 kDa molekulatömeg és pI: 6,0-10,0 izoelektromos 

pont között detektáltunk. A komplexképz  fehérjék relatív intenzitás összege közel tizedére csökkent

a nyomáskezelést követ en (5. táblázat, Valid Spot Qty oszlop). A nyomáskezelés okozta fehérje

denaturáció következtében a kontroll mintában 35-45 kDa molekulatömeg és pI: 7,0-9,0 tartományban

megfigyelt immunreaktív fehérjék a kezelést követ en nem adtak válaszreakciót az alkalmazott

szérum antitestjeivel szemben (16. ábra). Egyes, nyomáskezelésnek ellenálló fehérjék (pI: 5,0-6,0 és 

25-42 kDa) IgE reaktivitása nem változott, míg a kb. 26 kDa molekulatömeg  és kb. 6,0-os 

izoelektromos pontú fehérje nem mutatott immunreaktivitást a nyomáskezelést követ en. A 27 kDa

molekulatömeg  és pH: 7,7 körül található fehérje keresztreaktivitása viszont csökkent. Állati eredet

élelmiszerfehérjék kereszt-reaktivitását in vitro körülmények között már korábban kimutatták

tejfehérje-allergiás egyének szérumával szemben. Sertéshús esetében ezt az állatok takarmányában

el forduló tej alapú takarmány-kiegészít k alkalmazásával lehet összefüggésbe hozni (Polgár és 

mtsai, 1996). 
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15. ábra: Kontroll sertéshús alappaszta karbamid-oldható fehérjéinek 2-DE utáni immunoblot képe

(IgE)
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16. ábra: 600 MPa nyomáson kezelt sertéshús alappaszta karbamid-oldható fehérjéinek 2-DE utáni

immunoblot képe (IgE)
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5. táblázat: Intenzitás adatok a kontroll és nyomáskezelt sertéshús alappaszta karbamid-oldható

fehérjéinek 2D utáni immunblot térképein detektált foltokról (Valid Spot Qty: az egyes foltok

intenzitás értékeinek az összes detektált folt intenzitás összegéhez viszonyított arányszámainak

összege, Total Density: az egyes foltok intenzitás értékeinek a gélkép összintenzitáshoz

viszonyított arányszámainak összege) 

Eredményeink szerint a 600 MPa nyomáson kezelt minta urea-oldható fehérje frakciójának 2D 

mintázata jelent s csökkenést mutat a fehérjék számában és intenzitásában, a kezeletlen kontrollhoz 

képest. A kimutatható fehérjék mennyiségi csökkenésének valószín  oka, hogy a nyomáskezelés a 

fehérjék aggregálódását okozta, ezáltal oldhatóságuk jelent sen csökkent. Nyomáskezelt húsminták

SDS-PAGE oldószerben (2% nátrium-dodecilszulfát, 1% -merkaptoetanol tartalmú Trisz puffer, pH: 

6,8) oldható fehérjéinek molekulatömeg szerinti elválasztással nyert elektroforetogramjai alapján a 

nyomáskezelés által indukált aggregáció reverzibilisnek bizonyult (Hajós és Farkas, 2003). 

A kolbászpaszta urea-oldható fehérje mintázata mellett immunreaktív jellege is megváltozott a 

nyomáskezelés hatására. Az eredmények alapján a nyomáskezelés a sertéshús fehérjék konformációs

változásait, illetve néhány epitóp szerkezet módosítását okozta. 

A húsfehérjéknek a nagy hidrosztatikus nyomáskezelés hatására bekövetkez  nem termikus,

többnyire reverzibilis denaturációja/ aggregációja várhatóan el nyös változásokat jelent táplálkozási 

szempontból a fehérjék szerkezetében és biológiai aktivitásában. 
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5. 3. Környezeti változások hatásainak nyomon követése gabonafehérjék 
összetételében

5. 3. 1. Különböz  búzafajták fehérje-mintázatának összehasonlító vizsgálata és a 

különbség fehérjék azonosítása

Vizsgálataink során különböz  búzafajták (Triticum aestivum L.) albumin-globulin frakcióinak 

fehérjéit válaszottuk el kétdimenziós elektroforézissel, els  dimenzióban pI: 3,0-10,0 izoelektromos

pont tartományú poliakrilamid gélben, második dimenzióban kb. 7-90 kDa molekulatömeg

tartományban, majd összehasonlítottuk azokat. Az egyik búzafajta fehérjemintázata néhány 

különbségként detektált fehérje foltot tartalmazott, amelyeket továbbvizsgáltunk. A Coomassie BB 

festést követ en kapott fehérje mintázatot a 17. ábra mutatja (az azonosított fehérjék jelölésével). Az

így szeparált víz- és só-oldható frakció fehérjéinek IgE-reaktivitását immunblot technikával vizsgáltuk 

tovább, melynek során az antigén-antitest komplex kialakításához gabona-allergiás egyéni humán

vérszérumot használtunk. A reaktív komponensek detektálását peroxidáz jelzett anti-humán IgE 

antitest (Sigma) kapcsolódását követ  színreakció tette lehet vé (18. ábra).

A különbségként detektált foltok közül néhányat MALDI-TOF tömegspektrométerrel

analizáltunk tovább. A gélb l kivágott fehérjékb l a tripszines emésztést követ en felvett 

peptidtérképek és –tömegek alapján, internetes adatbázis segítségével (Clauser és mtsai., 1999) 

azonosítottunk egy kitináz, egy inhibítor és egy h sokk fehérjét, melyek adatait a 2.táblázatban 

foglaltuk össze. A peptidek mért és elméleti tömege közötti különbség kevesebb volt 100 ppm-nél. A

gélen illetve membránon való elhelyezkedésüket (1, 2, 3) számokkal jeleztük. 

A kétdimenziós gélen a vizsgált frakcióból mintegy 70-80 fehérjét detektáltunk 7 – 90 kDa 

molekulatömeg és 3,0 – 10,0 izoelektromos pont tartományban, melyek többsége pI: 5,0 – 8,0 között 

található. Ezek közül 6 fehérje folt er sebb, és néhány fehérje folt gyengébb intenzitással mutatott IgE

reaktivitást az egyéni gabona-allergiás vérszérummal szemben (Hajós és mtsai., 2004). Az albumin-

globulin polipeptidek különböz  mennyiség  IgE antitestekkel való köt dését Weiss és munkatársai is 

megfigyelték (1993). 
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17. ábra: Búza albumin-globulin frakció fehérjéinek kétdimenziós elektroforetikus elválasztási képe. 

pH: 3 pH: 10

1’
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28400-

20800-

18. ábra: Búza albumin-globulin frakció fehérjéinek kétdimenziós elektroforetikus elválasztást követ

immunblot képe (IgE-köt  fehérjék). A jelölt foltok PR fehérjék. 
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6. táblázat: Búza albumin-globulin frakcióiból MALDI-TOF MS módszerrel azonosított fehérjék 

adatai

Folt

száma

Fehérje neve Azonosító

szám

Rendszertani

név

Molekula-

tömeg (Da) 

Izoelektromos

pont

1 Xilanáz inhibítor I. CAD19479 Triticum

aestivum

33477 8,66

2 Mag kitináz C JN0884 Rye 26078

3 HSP70 (H sokk fehérje 70) AAB99745 Triticum

aestivum

71385 5,14

A HSP 70 fehérje családba tartozó h sokk fehérjék, mint ahogy nevük is mutatja, f ként

h stressz hatására indukálódnak. Többféle funkciójukat tanulmányozták, amelyek mind klinikai, mind

kórtani szempontból jelent sek (Chiung és mtsai., 2000). A PR fehérjék 3. osztályába tartoznak a 

kitináz fehérjék, melyeket búza allergénként is leírtak (Yamashita és mtsai., 2002). A xilanáz 

inhibítorok nem csak technológiai szempontból fontosak, a növények patogének (pl. fuzárium) elleni 

védelmében és mechanikai stressz esetén is szerepet játszanak (Gebruers és mtsai, 2004, Beaugrand és 

mtsai, 2006). Az azonosított három PR fehérje által mutatott IgE kereszt-reaktivitás azt jelzi, hogy 

számos növényi allergén szerkezete azonos vagy hasonló a PR fehérjék szerkezetével (Breiteneder és 

Ebner, 2000). 
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5. 3. 2. Emelt dózisú fungicid kezelés hatásának vizsgálata búza és tritikále fajták
fehérje-mintázatára és biológiai aktivitására

5. 3. 2. 1. Gabonafehérjék oldhatóság szerinti összetételének változásai a fajta és a környezeti

hatások függvényében

fehérje anyagmérleg

0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

Tisza
O

Tisza
kezelt

Marko
O

Marko
kezelt

Bogo
O

Bogo
kezelt

gr
am
m

albumin-globulin gliadin

19. ábra: Kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt búza és tritikále minták frakcionálás utáni 

fehérje anyagmérlege

Az oldható fehérjéket 2 x 3 g teljes rlemény mintából kiindulva, Osborne frakcionálással 

nyertük ki. A 3 g kiindulási rleményekb l kapott frakciók mennyiségeinek átlagából, és azok 

Bradford módszerrel mért relatív fehérjetartalmának ismeretében számoltuk a kapott frakciók fehérje-

anyagmérlegét (19. ábra). A frakcionálás eredménye szerint a só- és víz-oldható frakciók illetve 

fehérjék nagyobb, míg az alkohol-oldható frakciók kisebb arányban vannak jelen. 

A vizsgált frakciókból a Bogo fajta összfehérje-hozama volt a legnagyobb, mintegy 62 mg, a

Marko fajta kevesebb, 59 mg, a Tisza fajta 45 mg oldható fehérjét adott. A tritikále fajták víz- és só-

oldható fehérje tartalma nagyobb, mint a Tisza búzáé. Az emelt dózisú fungicid kezelés hatására a 

Tisza búzában és a Marko tritkáléban az albumin-globulin frakció mennyisége nem változott, míg a

Bogo tritikále esetében csökkent a víz- és só-oldható fehérjék mennyisége.

A gliadin fehérjék mennyiségében mért változások nem voltak szignifikánsak (p>0,95, 

t<4,303).
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5. 3. 2. 2. A kétdimenziós elektroforetikus elválasztással nyert fehérje-térképek ismételhet sége

pH: 3 pH: 10 pH: 3 pH: 10 pH: 3 pH: 10

20. ábra: Triticum aestivum búza albumin-globulin frakciójának ismételt 2 DE elválasztási képei (pH: 

3,0-10,0 és 10-110 kDa) 

 A módszer ismételhet ségét Triticum aestivum búza albumin-globulin frakciójának 2 DE

szeparálásával, az elválasztás háromszor való megismétlésével vizsgáltuk (20. ábra). A kapott 

kétdimenziós képeket szoftveresen értékelve, az egyik gélt referenciának választva, a másik két gélen 

detektált fehérje foltok pozícióinak azonosságát, egyez ségét alapul véve lehetett a módszer

ismételhet ségét jellemezni. Ezek értékei 87 illetve 83 %, korrelációs koefficiensei 0,79 illetve 0,74 

voltak, amelyek az adott körülmények között jónak tekinthet k.
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5. 3. 2. 3. Búza és tritikále albumin-globulin frakcióinak összehasonlító vizsgálata a fajta és az

emelt dózisú fungicid kezelés függvényében 

95-116-
kD

51-

36,6-

29-

20-

6,5-

1          2             3           4            5          6           7
21. ábra: Kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Tisza búza, Bogo és Marko tritikále 

albumin-globulin frakciójának SDS-PAGE elválasztási képe (1: molekulatömeg kontroll, 2:

kezeletlen Tisza búza, 3: kezelt Tisza búza, 4: kezeletlen Marko tritikále, 5: kezelt Marko

tritikále, 6: kezeletlen Bogo tritikále, 7: kezelt Bogo tritikále) 

Kísérleteinkben a Tisza búza, a Marko és Bogo tritikále fungicid (propikonazol és 

tribukonazol) szerekkel nem permetezett (kezeletlen) csoportját, mint kontrollt hasonlítottuk össze az 

emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintacsoporttal.

A vizsgált gabonafajták albumin-globulin fehérjéit 5 és 115 kDa közötti molekulatömeg

tartományban elválasztva vizsgáltuk (21. ábra). A fajták fehérjetérképeinek összehasonlító

vizsgálatánál, a szoftver segítségével kapott denzitogrammok (M3. ábra) alapján az egydimenziós

elválasztás nem mutatott jelent s különbségeket. Kivételként említhet  a 40-50 kDa molekulatömeg

tartományban nagyobb mennyiségben el forduló két fehérjesáv, amelyek intenzitása a Tisza búzában

a leggyengébb. A 20 kDa alatti tartományban található amiláz/tripszin inhibítorok intenzitása is a búza 

mintában kisebb. 

Az SDS-PAGE képek alapján a kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt minták

között kimutatott intenzitásbeli különbségeket (M4., M5., M6. ábra) kétdimenziós elektroforézissel 

vizsgáltuk tovább (M11., M12., M13. ábra). 
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22. ábra: A kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Tisza búza albumin-globulin
frakcióiának szoftveres összehasonlító térképe (zöld jel: mindkét mintában detektált fehérje, kék 
jel: csak az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában detektált, piros jel: csak a kezeletlen 
mintában detektált fehérje) 

23. ábra: A kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Marko tritikále albumin-globulin
frakcióiának szoftveres összehasonlító térképe (zöld jel: mindkét mintában detektált fehérje, kék 
jel: csak az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában detektált, piros jel: csak a kezeletlen
mintában detektált fehérje) 
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24. ábra: A kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále albumin-globulin
frakcióiának szoftveres összehasonlító térképe (zöld jel: mindkét mintában detektált fehérje, kék 
jel: csak az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában detektált, piros jel: csak a kezeletlen
mintában detektált fehérje) 

A minták albumin-globulin frakcióját pI: 3,0-10,0 és 5-120 kDa molekulatömeg tartományban

választottuk el. Intenzitásbeli eltéréseket detektáltunk a Marko tritikále esetében (M13. ábra) pI: 6,5-

7,5 és 15-30 kDa, a Tisza búza esetében (M11. ábra) pI: 5,0-9,0 és 30-60 kDa, valamint pI: 5,0-8,0 és 

22 kDa alatti tartományokban a kezeletlen gabonák fehérje mintázatához képest. Az emelt dózisú

fungicidekkel kezelt Bogo tritikále só- és víz-oldható frakciójának fehérje összetétele a kezeletlen 

mintáéhoz képest az alacsonyabb molekulatömeg  tartományban mutatott különbséget. Az emelt

dózisú fungicidekkel kezelt Bogo só- és víz-oldható frakciónál új foltok jelentek meg a 20- 27 kDa, 30 

kDa és 90 kDa tartományban. Izoelektromos pontjuk hozzávet legesen 5,6-6,5; 6,9-7,5 és 7,8 (M12. 

ábra).

 A különböz  gabonafélék fehérjetérképének közös tulajdonságaként figyeltük meg, hogy a

jellegzetes eltéréseket az alacsony, 25 kDa alatti molekulatömeg tartományban tartalmazták. A 

szofveres értékelés során, adott paraméterek mellett, a Tisza búza albumin-globulin frakcióiban 92, a 

Marko tritikále ugyanazon frakciójában 112, míg a Bogo tritikáléban 109 fehérjefoltot detektáltunk. 

Az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintákkal összehasonlítva, a fehérjefoltok gélképen lév

pozíciója alapján a szoftver a mintázat egyez ségét úgynevezettt párosítással vizsgálja meg.
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A „párosítás” a Marko tritikále esetében 110 fehérjére nézve 100%-osnak bizonyult, míg ennél kisebb 

egyez séget a Tisza búza, a legkisebb mérték t (69%) pedig a Bogo tritikále esetében tapasztaltunk 

(M5., M8., M11. táblázat).

A kétdimenziós fehérjemintázatban detektált eltéréseket jól szemléltetik a kiértékel  program

segítségével készített összehasonlító képek, melyeken az összes detektált fehérje jelölésre kerül, a 

detektálás helyét l függ en (melyik gélen) különböz  színekkel feltüntetve (22., 23., 24. ábra). Ezek 

alapján a Tisza búza albumin-globulin mintázata számos olyan fehérjefoltot mutatott, amely csak a 

kezeletlen mintában volt detektálható (széles tartományban, 10-100 kDa és pI: 3,0-10,0), és néhány 

folt csak az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában jelent meg (pI: 6,0-6,5 és MW: 35-60 kDa és 

15-20 kDa, valamint pI: 8,5-9,0 és 30-38 kDa között). A Bogo fajtában jelent sebb különbségek 

mutatkoztak. Mintegy 26 folt csak a kezeletlen mintázatban, 30 fehérje pedig csak az emelt dózisú

fungicid kezelést követ en volt detektálható a foltok pozíciója alapján. A Marko tritikále albumin-

globulin frakciója mindössze két folt eltérést tartalmazott, amelyek az emelt dózisú fungicid kezelt 

mintában nem jelentek meg.

Az emelt dózisú fungicid kezelések tehát eltér  mértékben változtatták meg az

albumin-globulin frakciók mintázatát, igazolva a különböz  fajták érzékenységét.
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5. 3. 2. 4. Emelt dózisú fungicid kezelés hatása a Bogo tritikále albumin-globulin fehérjéinek 

immun-reaktív jellegére

Mivel a fehérje-mintázatban a legjelent sebb és legtöbb eltérést a Bogo tritikále víz- és só-

oldható frakciójában találtuk, ezen fehérjék immunreaktivitását is megvizsgáltuk.

Bogo O Bogo pka

20700-

27000-

33800-

48700-
81000-

20700-

33800-

pI: 5 8 pI: 5 8

25. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt (pka) Bogo tritikále albumin-globulin

frakcióinak 2 DE képe és az immunreakciók (IgE) eredménye

A Bogo tritikále víz- és só-oldható fehérjéinek immunreaktivitását kétdimenziós

elektroforetikus elválasztás (pI: 5,0-8,0 és 10-110 kDa között) és blottolás után gabona-allergia pozitív 

humán szérumokkal szemben vizsgáltuk (25. ábra). Az IgE reaktív fehérjéket f ként 30 kDa alatti, 10-

22 kDa molekulatömeg tartományban, pI: 5,5-7,5 között detektáltuk. A 20 kDa alatti fehérjék irodalmi

adatok alapján (Salt és mtsai., 2005) az -amiláz/tripszin inhibitorok csoportjába tartoznak. Egyes 

vérszérumok alkalmazásakor a kezeletlen minta magasabb molekulatömeg , 38-42 kDa, pI: 6,0-6,5 

tartományban detektált fehérjéi is immunreaktivitást mutattak. Az emelt dózisú fungicid kezelést 

követ en három fehérje immunreaktív tulajdonsága er södött (MW: 15-16 kDa, pI: 6,6-6,7 és MW:

29-30 kDa, pI: 10,0). 
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Egy, az emelt dózisú fungicid kezelt mintában újonnan megjelent fehérje IgE reaktivitását is 

megfigyeltük (MW: 23-24 kDa, pI: 5,8-6,2), amelyr l immunblot vizsgálatok alapján (M14. ábra)

feltételezhet , hogy lektin. E komponensek intenzitása az emelt dózisú fungicid kezelést követ en

növekedett az immunblotton. Az egyéni humán szérumok min ségét l függ en az emelt dózisú

fungicid kezelés hatására néhány fehérje IgE-köt  képessége megváltozott.

5. 3. 2. 5. Kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále albumin-globulin

frakciók fehérjéinek MS analízise

pI: 5 8 pI: 5 8

20,7-

27-

33,8-

48,7-
81-

MW (kDa)

3
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1
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17 18
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26. ábra: Kezeletlen (BO) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt (BK) Bogo tritikále albumin-globulin

frakcióinak 2 DE képe és a MALDI-TOF MS módszerrel azonosított fehérjék jelölése

A kétdimenziós elektroforetogramok (26. ábra) a 25. ábrán láthatóval azonosak, itt az 

azonosított fehérjéket jelöltük meg a nagyszámú eltérést mutató fehérjék közül (a kezeletlen mintát

BO-lal, az emelt dózisú fungicidekkel kezeltet BK-val jelöltük). Külön ábrán jelöltünk két foltot, mert

más id pontban, más izoelektromos pont tartományban készült gélb l történt a fehérjék kivágása (27. 

ábra).
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27. ábra: Emelt dózisú fungicidekkel kezelt (BK) Bogo tritikále albumin-globulin frakciójának 2 DE 

képe és a MALDI-TOF MS módszerrel azonosított fehérjék jelölése

7. táblázat: Kezeletlen (BO) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt (BK) Bogo tritikále

albumin-globulin frakcióiból MALDI-TOF MS módszerrel azonosított fehérjék adatai 

Minta Azonosító Fehérje Faj MW
(Da)

pI Szekvencia
lefedettség

BO/3 100769 alpha-amylase
inhibitor

wheat 13056,2 5.38 42%

BO/4 56480630 0.19 dimeric alpha-
amylase inhibitor 

Triticum aestivum 13191,3 5.23 24%

BK/1 65993781 dimeric alpha-
amylase inhibitor 

Triticum aestivum 15046,4 5.59 31%

BK/3 54778503 0.19 dimeric alpha-
amylase inhibitor 

Triticum aestivum 13256,4 5.73 24%

BK/6 123975 Endogenous alpha-
amylase/subtilisin
inhibitor (WASI)

wheat 19633,1 6.77 17%

BK/7 123975 Endogenous alpha-
amylase/subtilisin
inhibitor (WASI)

wheat 19633,1 6.77 41%

BK/12 AAT39944 putative late blight 
resistance protein 

Solanum demissum 14652,4 5,7 6,30%

BK/17 P16347 Endogenous alpha-
amylase/subtilisin
inhibitor (WASI)

wheat 19848,9 6,9 38,30%

BK/18 P16347 Endogenous alpha-
amylase/subtilisin
inhibitor (WASI)

wheat 19848,9 6,9 68%

BK/4 20798981 WCI protainase
inhibitor

Triticum aestivum 12944,1 7,42 16%

BK/5 20798981 WCI protainase
inhibitor

Triticum aestivum 12944,1 7,42 16%
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A Bogo tritikále albumin-globulin frakciójából meghatározott fehérjék MS adatait a 7. táblázatban

foglaltuk össze.

A kezeletlen minta alacsony, 20 kDa alatti molekulatömeg tartományában egy -amiláz-

(BO/3) és egy dimer -amiláz inhibítor (BO/4) került meghatározásra. A BO/3 jel -amiláz inhibítor

az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában nem volt megfigyelhet , a BO/4 jel  dimer -amiláz

inhibítor intenzitása az emelt dózisú fungicid kezelést kapott mintában növekedett. Ezen fehérjék 

patogének elleni védelmi funkciójáról és allergén jellegér l több cikkben is beszámoltak (Svensson és 

mtsai., 2004; Iulek és mtsai., 2000; Gómez és mtsai., 1990). 

Emelt dózisú fungicid kezelést követ en új fehérjeként detektáltunk két dimer -amiláz

inhibítort (BK/1, BK/3) és két endogén -amiláz/szubtilizin inhibítort (BK/6, BK/7) is, ez utóbbiak a 

mikrobiális eredet  proteázokat gátolják. Egy penész rezisztencia proteint (BK/12) is sikerült 

meghatározni, bár alacsony szekvencia lefedettségi érték mellett (6,3%). Növekedett az intenzitása két 

endogén -amiláz/szubtilizin inhibítornak (BK/17, BK/18) és két proteináz gátló fehérjének is (27. 

ábra, BK/4, BK/5). 

Az azonosított fehérjék közül a BO/4 jel  dimer -amiláz inhibítor, a BK/1 jel  dimer

-amiláz inhibítor, és a BK/17 jel  endogén -amiláz/szubtilizin inhibítor IgE-köt  képességét 

mutattuk ki, ami meger síti azokat az irodalmi adatokat, melyek szerint a növényi védekez rendszer

fehérjéinek nagy többsége ismert allergén fehérje. 

Az emelt dózisú fungicid (propikonazol és tebukonazol) kezelés dimer -amiláz inhibítorok és 

endogén -amiláz/szubtilizin inhibítorok szintézisét idézte el  a Bogo tritikále mintában, és 

egyidej leg két endogén -amiláz/szubtilizin inhibítornak és két proteináz gátló fehérjének a

mennyiségét megnövelte.

5. 3. 2. 6. Búza és tritikále fajták gliadin frakcióinak összehasonlító vizsgálata a fajta és az emelt

dózisú fungicid kezelés függvényében

A vizsgált gabonafajták gliadin fehérjéit 28 és 110 kDa közötti molekulatömeg tartományban

elválasztva viszgáltuk (28. ábra). A fajták fehérjetérképeinek összehasonlító vizsgálatánál, a 

kezeletlen mintákat figyelembe véve, a szoftver segítségével kapott denzitogrammok (M7. ábra) és 

gélkép alapján elmondható, hogy a vizsgált tritikále fajták gliadin frakcióinak fehérjemintázata

jellegzetes eltéréseket mutat a vizsgált búzafajta fehérjemintázatához képest. Az eltérések

megfigyelhet k a kb. 70 kDa körüli szekalin tartományban, valamint az alacsonyabb, 30-50 kDa 

közötti, -, -, -gliadinok tartományában is. 
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28. ábra: Kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Tisza búza, Marko és Bogo tritikále gliadin 

frakcióinak SDS-PAGE elválasztási képe (1. Molekulatömeg kontroll, 2. Kezeletlen Tisza búza, 

3. Kezelt Tisza búza, 4. Kezeletlen Marko tritikále, 5. Kezelt Marko tritikále, 6. Kezeletlen

Bogo tritikále, 7. Kezelt Bogo tritikále) 

Az emelt dózisú fungicidekkel történt kezelés hatását az SDS-PAGE kép, és a bel le készített 

denzitogrammok (M8., M9., M10. ábra) alapján elemezve azt tapasztaltuk, hogy annak hatására a 

kezelt Tisza búza és a Marko tritikále fehérje összetétele nem változott meg a kezeletlen mintákhoz

képest. Az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále tartalék fehérjéinek összetétele viszont a

vizsgált tartományokban jelent s (min ségi és intenzitásbeli) eltéréseket mutatott.

További vizsgálatok során a Marko tritikále gliadin frakcióit pI: 6,0-11,0 és 25-110 kDa 

közötti, a Tisza búza gliadin frakcióit pI: 3,0-10,0 és 25-110 kDa közötti, a Bogo tritikále gliadin

frakcióit mindkét tartományban vizsgáltuk. A Tisza búza tartalék fehérjéinek összetételében az emelt

dózisú fungicid kezelés nem okozott vizuálisan jól megfigyelhet  eltérést (M15. ábra). A Marko

tritikále 2D térképén intenzitásbeli különbségek figyelhet k meg az / -gliadinok régiójában, pI: 

6,0-7,0 között, valamint a -gliadinok tartományában, pI: 7,5-8,0 között (M17. ábra). 
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29. ábra: A kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Tisza búza gliadin frakcióinak 
szoftveres összehasonlító térképe (zöld jel: mindkét mintában detektált fehérje, kék jel: csak az 
emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában detektált, piros jel: csak a kezeletlen mintában
detektált fehérje)

A szofveres értékelés során, adott paraméterek mellett, a Tisza búza gliadin frakciójában 43, a 

Marko tritikále ugyanazon frakciójában 36, míg a Bogo tritikáléban 37 (pI: 3,0-10,0) fehérjefoltot 

detektáltunk. Az emelt dózisú fungicid kezelést kapott minták gélképeit a referencia (kezeletlen)

mintázattal összehasonlítva, a pozíció alapján történ  szoftveres azonosság-vizsgálat (párosítás) 

százalékban fejezi ki az azonos helyen lév  foltok arányát a detektált foltokhoz képest. Ezek alapján a 

párosítás mértéke a Marko tritikále esetében 36 fehérjére nézve 100%-osnak bizonyult, míg ennél 

kisebb egyez séget a Tisza búza (41 fehérje, 97%), a legkisebb mérték t (26%) pedig a Bogo tritikále 

esetében tapasztaltunk (M13., M16., M19., M22. táblázatok). A kétdimenziós fehérjemintázatban

detektált eltérések összehasonlító képei a 29., 30., 31/a., 31/b. ábrákon láthatók, eltér  színek

megadásával. A vizsgált három fajta közül a Bogo fajta érzékenységét az elválasztások eredményei

alapján meger sítettük.

A Bogo tritikále prolamin fehérjéinek két különböz  izoelektromos pont tartományú gélben 

való fókuszálása során azt tapasztaltuk, hogy a sz kebb (6,0-11,0) pI tartomány alkalmazásával a 

bázikus fehérjék felbontása javult. Ez esetben a kezeletlen mintában 69, az emelt dózisú fungicidekkel

kezelt mintában 61 fehérjefoltot detektáltunk, melyek közül 58 (95%) volt párosítható.

A Bogo tritikále alkohol-oldható gliadin fehérjéit pI: 3,0-10,0 gélben vizsgálva, az 

SDS-PAGE-n is detektált különbségek jól megfigyelhet k (31/a. ábra). Az emelt dózisú fungicidekkel

66



kezelt minta kétdimenziós képén négy különbség fehérje jelent meg 70 kDa körüli molekulatömeg

tartományban, pI: 7,0-8,5 között. A különbség fehérjéket kivágtuk a gélb l, MALDI TOF 

tömegspektrometriás analízis céljából.

A fehérjék azonosítása a peptidtömegek ismerete alapján a nemzetközi adatbázisok segítségével 

megtörtént, amelyek eredménye szerint a fehérjék a rozs szekalin fehérjével mutattak azonosságot (8. 

táblázat). Ez felveti azt a kérdést, hogy a szekalin fehérjék expressziója korlátozva volt-e a kezeletlen

mintában?

30. ábra: A kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Marko tritikále gliadin frakcióinak 
szoftveres összehasonlító térképe (zöld jel: mindkét mintában detektált fehérje, kék jel: csak az 
emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában detektált, piros jel: csak a kezeletlen mintában
detektált fehérje)
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31/a. ábra: A kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále gliadin frakcióinak (pI: 
3,0-10,0) szoftveres összehasonlító térképe (zöld jel: mindkét mintában detektált fehérje, kék 
jel: csak az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában detektált, piros jel: csak a kezeletlen
mintában detektált fehérje) 

31/b. ábra: A kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále gliadin frakcióinak (pI: 
6,0-11,0) szoftveres összehasonlító térképe (zöld jel: mindkét mintában detektált fehérje, kék 
jel: csak az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában detektált, piros jel: csak a kezeletlen 
mintában detektált fehérje) 
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5. 3. 2. 7. Kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále gliadin fehérjéinek MS 

analízise

A vizsgált, legtöbb eltérést mutató frakciókból néhány újonnan szintetizálódott, és néhány 

allergén tulajdonságot mutató fehérjét azonosítottunk (32., 33. ábra). A 33. ábrán látható elválasztás 

más id pontban, más paraméterek között készült, ezért jelöltük külön az abból kivágott foltokat. 
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32. ábra: Kezeletlen (GO) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt (GK) Bogo tritikále gliadin

frakcióinak 2 DE képei, a MALDI-TOF MS módszerrel azonosított fehérjék jelölésével
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33. ábra: Kezeletlen (GO) Bogo tritikále gliadin frakciójának 2 DE képe, a MALDI-TOF MS 

módszerrel azonosított fehérjék jelölésével 
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8. táblázat: Kezeletlen (GO) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt (GK) Bogo tritikále gliadin

frakcióiból MALDI-TOF MS módszerrel azonosított fehérjék adatai 

Minta Azonosító Fehérje Faj MW
(Da)

pI Szekvencia
lefedettség

GO/1 AAK84773 gamma-gliadin Triticum aestivum 29396 8,48 19%
GO/2 BAB78762 low-molecular-weight

glutenin subunit group
11 type VI 

Triticum aestivum 24395 9,06 31%

GO/3 CAB76960 alpha-gliadin Triticum aestivum 32533 7,66 18%
GO/4 BAA12318 alpha-gliadin Triticum aestivum 30319 6,18 18%
GO/5 BAB78744 low-molecular-weight

glutenin subunit group
3 type II 

Triticum aestivum 37663 8,51 14%

GO/6 BAB78747 low-molecular-weight
glutenin subunit group
3 type II 

Triticum aestivum 27175 8,21 21%

GO/7 BAB78748 low-molecular-weight
glutenin subunit group
3 type II 

Triticum aestivum 27175 8,21 43%

GO/8 BAB78744 low-molecular-weight
glutenin subunit group
3 type II 

Triticum aestivum 37663 8,51 28%

GO/9 CAA74550 low molecular weight
glutenin subunit

Triticum aestivum 33044 8,14 24%

GO/10 AAK84776 gamma-gliadin Triticum aestivum 33044 8,64 24%
GO/11 AAK84776 gamma-gliadin Triticum aestivum 33044 8,64 49%
GO/12 AAK84776 gamma-gliadin Triticum aestivum 33044 8,64 32%
GK/1 AAG35598 secalin precursor Secale cereale 52212 7,57 32%
GK/2 AAG35599 secalin precursor Secale cereale 52212 7,57 37%
GK/3 AAG35600 secalin precursor Secale cereale 52212 7,57 33%
GK/4 AAG35601 secalin precursor Secale cereale 52212 7,57 17%
GK/7 CAB76958 alpha-gliadin Triticum aestivum 32535 6,99 55%
GK/8 BAB78744 low-molecular-weight

glutenin subunit group
3 type II 

Triticum aestivum 37663 8,51 34%

GK/9 BAB78744 low-molecular-weight
glutenin subunit group
3 type II 

Triticum aestivum 37663 8,51 23%

GK/10 AAQ63858 gamma gliadin Triticum aestivum 36112 8,5 26%
GK/11 AAQ63858 gamma gliadin Triticum aestivum 36112 8,5 27%
GK/12 AAF42989 gamma gliadin Triticum aestivum 35632 8,22 17%
GK/13 AAK84776 gamma gliadin Triticum aestivum 33044 8,64 48%
GK/14 P21292 gamma-gliadin

precursor
Triticum aestivum 34791 7,6 33%

BO/2 AAB02788 HMW glutenin subunit
Ax2*

Triticum aestivum 88651 6,2 17,50%

BO/4 BAD11018 dihydroflavonol-4-
reductase

Triticum aestivum 38751 5,3 27,10%
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Az MS eredmények alapján az alkohol-oldható frakcióban, az - és -gliadinok mellett, alacsony- és 

nagy molekulatömeg  glutenin alegységeket, rozs eredet  szekalinokat és egy enzimet határoztunk 

meg, 14-55% közötti szekvencia lefedettséggel. 

A szekalin prekurzorként meghatározott (GK/1, GK/2, GK/3, GK/4) fehérjék csak az emelt

dózisú fungicidekkel kezelt mintában voltak detektálhatók. Mivel több, másik gabonacsoportban is 

rendelkezésünkre állt a Bogo tritikále töret mintája (2004. évi), gliadin frakcióinak 2 DE vizsgálata 

során 60-65 kDa között detektáltunk tartalék fehérjéket (pI: 7,2-8,5, M19. ábra). Ebb l arra

következtettünk, hogy a kezeletlen Bogo tritikáléban ezek a szekalinok nem expresszálódtak. A 

fert zöttségi adatokat tekintve, a Bogo minta kezeletlen csoportja 10%-ban volt fuzáriummal fert zött

(9. táblázat), ami oka lehet a fehérjetérképekben talált különbségeknek. 

Szántóföldi tanulmányok alapján a környezeti körülmények, úgymint a trágyázás és a 

h mérséklet befolyásolja a glutén fehérjék komponenseit és mennyiségét (Dupont, 2003). Nitrogén 

trágyázás során a gliadin-glutenin, és a HMW/LMW glutenin arány növekedését figyelték meg.

Kénhiány esetén az -gliadin és a HMW-GS mennyisége növekedett. Fokozott trágyázás növelte a

fehérjetartalmat, azon belül az -gliadinét, és a HMW-GS-t, az - és -giadinok közötti kisebb 

változásokkal.

A h mérséklet hatása a tartalékfehérjék kifejez désére nem teljesen ismert, de genotípustól 

függ en igen változó. Nem szignifikáns különbséget 24 és 37˚C-on tapasztaltak, de ha virágzás után 

történt a trágyázás, a fehérje mennyiségben és komponenseiben is különbség volt. 

Az emelt dózisú fungicid kezelést kapott mintában egy -gliadinnak (GO/1, MW: 40 kDa, pI: 

8,3), és több alacsony molekulatömeg  glutenin alegységnek (GO/2, GO/7, GO/8, MW: 45 kDa, pI: 

8,5-9,0) csökkent az intenzitása. Az -gliadinként meghatározott GO/4 jel  fehérje nem volt 

detektálható az emelt dózisú fungicidekkel kezelt minta 2 DE képén. 

Wang és munkatársai (2004) a gliadin, az összglutén, a HMW-glutenin és az LMW-glutenin

koncentrációk csökkenését tapasztalták fungicid kezelést követ en.

Vizsgálataink meglep  eredményt hoztak. Feltételezésünk szerint az érzékeny fajta tritikále

(Bogo) a biotikus stresszre (fuzárium-fert zés) érzékenyebben reagált, mint az abiotikusra (fungicid

kezelés). Valószín leg a biotikus stressz következtében gátolt volt a szekalin prekurzorok képz dése.

Érdekes módon a kezeletlen, de a fuzárium fert zésnek kitett mintánál tudtunk kimutatni olyan 

különbség fehérje-foltot, ami tömegspektrometriás azonosítás szerint dihidroflavonol-reduktáznak

felelt meg. Ez meger síti a vizuális bonitásvizsgálat eredményét, mely szerint a kezeletlen minták

fuzárium-fert zöttek voltak, hiszen biotikus stressz hatására n  meg általában a növényekben a

reduktázok aktivitása.
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9. táblázat: Az emelt dózisú fungicidekkel történt kezelés kísérleteibe vont búza és tritikále fajták

fert zöttsége, vizuális bonitás vizsgálatok alapján

Fert zöttség a növényen Fert zöttég a szemen
Puccinia tritici  % Fusarium sp.

genotípus kezelés (Vörösrozsda) %
GK Tisza kezeletlen 10 10
GK Tisza fungicidekkel kezelt 0 0
Tc I. 33 Bogo kezeletlen 15 10
Tc I. 33 Bogo fungicidekkel kezelt 0 0
Tc I. 27 Marko kezeletlen 20 5
Tc I. 27 Marko fungicidekkel kezelt 0 0

5. 3. 2. 8. Emelt dózisú fungicid kezelés hatása Bogo tritikále gliadin fehérjéinek biológiai 

aktivitására

IgA

IgE

Bogo kezeltBogo O

pI: 10 3 pI: 10 3
108-
90-

50,7-

35,5-

28,6-

108-
90-

50,7-

35,5-

28,6-

kDa

34. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále gliadin frakcióinak 2 DE 

elválasztás utáni immunblot képei 

72



A kezeletlen Bogo tritikále alkohol-oldható fehérjéinek IgA- és IgE reaktivitása kétdimenziós

elválasztást (34. ábra) követ en, cöliákiás és gabona-allergiás humán szérumokkal szemben, 

különböz nek bizonyult. A kezeletlen Bogo mintában detektált, kb. 6,5 izoelektromos pontú gliadinok 

és a kb. 7,5 izoelektromos pontú gliadinok IgA reaktivitása er sebb, mint az IgE-köt  képességük. A 

bázikusabb (8,0-10,0 pI közötti) gliadinok jelent s IgE-, és IgA-köt  képességet mutattak a használt 

szérumokkal szemben.

A kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále alkohol-oldható fehérjéinek

IgA reaktivitásában eltérést detektáltunk 6,0-7,1 izoelektromos pont és 33-40 kDa molekulatömeg

tartományban.

A kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále alkohol-oldható fehérjéinek

IgE reaktivitása eltér  volt. A kezeletlen Bogo mintában detektált, kb. 8,5 izoelektromos pontú 

gliadinok (MW: 30-32 kDa és 40-45 kDa) IgE-köt  képessége jelent s csökkenést mutatott, míg a kb. 

6,5 izoelektromos pontú gliadinok immunreaktivitása az emelt dózisú fungicid kezelést követ en n tt

az alkalmazott egyéni szérummal szemben. 

Az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában a szekalinok tartományában, 7,0-8,0 pI között 

megjelent fehérjék nem mutattak IgE reaktivitást, IgA-köt  képességük változó volt, a vérszérumtól

függ en.

Immunreaktív jellegüket tekintve az azonosított fehérjék közül GO/2, GO/5 és GO/6 jel  (5. 3. 

2. 7. fejezet, 14. ábra) LMW-glutenin alegységek IgE reaktivitását, a GO/9 jel  LMW-glutenin

alegység IgA reaktivitását mutattuk ki. A -gliadinok (GO/10, GO/11, GO/12, MW: kb. 32 kDa) mind

IgA-, mind IgE-köt  képessége megfigyelhet  volt. Az emelt dózisú fungicidekkel kezelt minta

fehérjéi közül a nagyobb molekulatömeg  (kb. 42 kDa) -gliadinok (GK/10, GK/11, GK/12) IgA 

reaktivitását, az alacsonyabb molekulatömeg  (kb. 32-35 kDa, GK/13, GK/14) -gliadinok IgA- és

IgE-reaktivitását detektáltuk. Az -gliadinként meghatározott GK/7 jel  fehérje szintén mindkét

antitesttel reagált. Az eredmények az irodalmi adatoknak megfelelnek (Maruyama, 1998, Palosuo, 

1999).
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5. 3. 2. 9. Emelt dózisú fungicid kezelés hatása tritikále fajták sav-oldható frakcióinak

fehérje-mintázatára

kD

108-
90-

50,7-

35,5-

28,6-

21,2-

1 2 3 4 5

35. ábra: Kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále minták glutenin frakcióinak 

SDS-PAGE elválasztási képei (1. Molekulatömeg kontroll, 2, 3. Kezeletlen Bogo, 4,5. Emelt

dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále) 

A Bogo tritikále sav-oldható fehérjéit SDS-PAGE módszerrel (15% akrilamid), 5-110 kDa

molekulatömeg tartományban vizsgáltuk. A 35. ábrán két, különböz  frakcionálásból származó minta

fehérje-mintázata látható. Az emelt dózisú fungicidekkel kezelt tritikále mintázata jelent s eltéréseket

mutat a kezeletlen mintáéhoz képes 90 kDa fölötti, 30-50 kDa és 25 kDa alatti molekulatömeg

tartományokban, már az egydimenziós elválasztás eredményeként is. 

A két tritikále fajta sav-oldható fehérjéinek összetételét kétdimenziós elektroforézis technika

alkalmazásával is megvizsgáltuk, pI: 3,0-10,0 és 5-110 kDa tartományban.
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36. ábra: A kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále sav-oldható frakcióinak 
szoftveres összehasonlító térképe (zöld jel: mindkét mintában detektált fehérje, kék jel: csak az 
emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában detektált, piros jel: csak a kezeletlen mintában
detektált fehérje)

37. ábra: A kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Marko tritikále sav-oldható
frakcióinak szoftveres összehasonlító térképe (zöld jel: mindkét mintában detektált fehérje, kék 
jel: csak az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában detektált, piros jel: csak a kezeletlen
mintában detektált fehérje) 
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Az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále sav-oldható frakciójának fehérje-mintázata

különbözött a kezeletlen mintáéhoz képest (M19. ábra). Az eltéréseket az SDS-PAGE képek alapján 

már megállapított molekulatömeg tartományokban, 6,5-10,0 izoelektromos pont között detektáltuk. 

Egyes fehérje foltok (66 kDa feletti tartományban, 6,0-10,0 izoelektromos pont között ) csak a 

kezeletlen minta 2D térképén voltak kimutathatók.

A szoftveres értékelés során, adott paraméterek mellett, a Marko tritikále sav-oldható

frakciójában 78, míg a Bogo tritikáléban 87 fehérjefoltot detektáltunk. Az emelt dózisú fungicidekkel 

kezel minták gélképeivel összehasonlítva, a pozíció alapján történ  szoftveres azonosságvizsgálat 

(párosítás) a Marko tritikále esetében 74 fehérjére nézve 95%-osnak bizonyult, míg ennél kisebb 

egyez séget tapasztaltunk a Bogo tritikále esetében (76 fehérjéb l 24, ami 31%, M25., M27. 

táblázatok). A kétdimenziós fehérje-mintázatban detektált eltérések összehasonlító képei a 36. és 37. 

ábrákon láthatók, melyek szerint míg a Bogo tritikáléban szinte az egész területen megfigyelhet k

különbségek, addig a Marko tritikáléban csupán néhány folt különbség látható 28-40 kDa

molekulatömeg tartományban (pI: 7,5-8,0) az emelt dózisú fungicid kezelést követ en.

5. 3. 3. Környezeti változások hatása gabonafélék -amiláz enzimaktivitására

A gabona töret mintákból az -amiláz enzim aktivitás mérését Megazyme enzimteszt

(Megazyme International Ireland Ltd., Ireland, ICC Standard no. 303) segítségével végeztük el, 

mintánként két külön bemérésb l. Az -amiláz aktivitás mérése azért fontos, mert alapvet en

meghatározza a gabona alapanyagokból készül  termékek süt ipari min ségét, így a töretek min ségi

jellemz je is.

Búza és tritikále fajták alfa-amiláz enzim
aktivitása

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

Tisza Marko Bogo

U
ni
ts
/g

kontroll kezelt

38. ábra: Kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt gabonafélék -amiláz enzimaktivitása

A vizsgált minták esetében az enzim aktivitás 0,085 és 0,203 U/g között változott. A kezeletlen 

mintákat figyelembe véve elmondható, hogy a Tisza búzában mért enzimaktivitás volt a legkisebb 
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(0,085 U/g), míg a tritikále fajták enzimaktivitása magasabb volt (0,133 U/g ill. 0,203 U/g), ezen belül 

a Bogo fajta értéke közel másfélszerese a Marko tritikáléban mért értéknek (38. ábra). 

Az emelt dózisú fungicid kezelést követ en a vizsgált enzim aktivitása a Tisza búzában nem 

változott (0,086 U/g), a Marko tritikáléban kis mérték  növekedés volt megfigyelhet  (0,162 U/g), 

ami nem szignifikáns (p 0,05, t= - 2,76  4,303). A Bogo tritikále esetében az emelt dózisú fungicid

kezelést követ en tapasztalt csökkenés (0,127 U/g értékre) szignifikánsan különböz nek bizonyult 

(p 0,05, t= 9,00 4,303), ami az inhibítorokban kimutatott különbségekkel magyarázható. Emelt

dózisú fungicid kezelést követ en nem szignifikáns -amiláz enzimaktivitás növekedést búzában 

Wang és munkatársai figyeltek meg (2004). Az -amiláz aktivitással fordított összefüggésben álló 

Hagberg esésszám (Perten, 1964) csökkenését, szintén búzákban, többféle gombaöl  szer alkalmazása

esetén tapasztalták, bár ezek hatása függ a fajtától és a magban található aktív komponensekt l is 

(Dimmock és mtsa., 2002). Az általunk vizsgálatba vont minták Hagberg esésszámait a 10. táblázat 

mutatja.

10. táblázat: Kezeletlen és emelt dózisú fungicidekkel kezelt búza és tritikále fajták Hagberg

esésszáma

genotípus kezelés Hagberg szám
GK Tisza kezeletlen 430
GK Tisza fungicidekkel kezelt 440
Tc I. 33 Bogo kezeletlen 232
Tc I. 33 Bogo fungicidekkel kezelt 230
Tc I. 27 Marko kezeletlen 267
Tc I. 27 Marko fungicidekkel kezelt 244

A Tisza búzát referenciának tekintve mind a Marko mind a Bogo mintában, a kezeletlen és az 

emelt dózisú fungicidekkel kezelt fajták egyaránt nagyobb enzimaktivitással rendelkeztek. 

A gabonák min ségi besorolását az -amiláz aktivitással fordítottan arányos Hagberg 

esésszám alapján (HFN) szokták végezni. Ennek minimális értéke 62 s, elfogadott értéke 220-250 s 

közötti.

A különböz  tritikále fajták HFN száma széles határok között mozog, hazai minták esetében 

85 és 278 között. Általában elmondható, hogy a búzaminták HFN száma ennél magasabb (hazai 

mintákra: 328-417 közötti). A tanulmányozott minták Hagberg esésszáma alapján a süt ipari jellegben

nem mutatkozott különbség, míg a fehérje komponensekben és az enzimaktivitásban eltéréseket 

tapasztaltunk.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkánkban az egészséges táplálkozás és az élelmiszerbiztonság szempontjából jelent s tej-, 

hús- és gabonafehérjék jellemzését t ztük ki célul az alábbi körülmények megválasztásával:

Nyomon követtük a különböz  enzimesen (papain, pronáz és alkaláz) módosított kazein 

láncok összetételének és immun-reaktivitásának változását. A kapott peptidkeverékek legtöbb 

komponensét 10 kDa alatt detektáltuk, és immunreakcióval kimutattuk, hogy az alkaláz-papain, és a 

pronáz-alkaláz enzimekkel készült hidrolizátumok immunreaktivitása jelent sen csökkent. 

Kísérleteket végeztünk a nem termikus, új tartósítási módszerek, így a nagy hidrosztatikus 

nyomáskezelés (600 MPa) hatására a sertéshús fehérjéinek összetételében és biológiai aktivitásában 

bekövetkez  változások vizsgálatára. Eredményeink azt mutatták, hogy a nyomáskezelés a sertéshús-

paszta fehérjéinek konformációs változásait idézte el  néhány epitóp szerkezet módosulásával.

Kétdimenziós elektroforézist, tömegspektrometriás és immunblot technikákat alkalmaztunk

különböz  búza vonalak eltér  fehérjéinek és stresszfehérjéinek azonosítására és jellemzésére. A 

vizsgált búza fajták víz- és só-oldható frakciójának 2D elektroforetogramja alapján igazoltuk a 

módszer ismételhet ségét. Proteomika segítségével, MS spektrumok és adatbázisok alapján

azonosítottunk a különbség fehérjék között egy kitinázt, egy inhibítort és egy h sokkfehérjét.

Immunreaktivitás vizsgálatok alapján ezek a fehérjék IgE-köt  epitópot tartalmaztak.

Nagyszámú vizsgálatot végeztünk annak felderítésére, hogy a különböz  búza- és tritikále

fajták fehérje-mintázata és immunreaktív tulajdonsága hogyan változik emelt dózisú fungicid kezelés 

alkalmazását követ en. Az emelt dózisú fungicid kezelés (tebukonazol és propikonazol hatóanyagú

fungicid) kísérleteibe vont fajták (Tisza búza, Bogo, Marko tritikále) víz-és só-oldható,

alkohol-oldható valamint sav-oldható frakcióinak 2D elektroforetikus képei alapján az érzékeny Bogo 

tritikále fajta fehérje-mintázatában jelent s eltéréseket tapasztaltunk. A víz- és só-oldható frakció 

amiláz/tripszin inhibítor tartományában immunreaktív epitópokkal rendelkez  fehérjéket detektáltunk. 

A gliadin frakcióból szekalin prekurzorként meghatározott fehérjék csak az emelt dózisú 

fungicidekkel kezelt mintában voltak detektálhatók. A fert zöttségi adatokat tekintve, a Bogo minta

kezeletlen csoportja 10%-ban volt fuzáriummal fert zött, ami oka lehet a fehérjetérképekben talált

különbségeknek. Feltételezésünk szerint az érzékeny fajta tritikále (Bogo) a biotikus stresszre 

(fuzárium-fert zés) érzékenyebben reagált, mint az abiotikusra (fungicid kezelés). Valószín leg a

biotikus stressz következtében gátolt volt a szekalin prekurzorok képz dése.

A Bogo tritikáléban a tartalék fehérjék potenciális allergén jellege az emelt dózisú fungicid 

kezelést követ en változást mutatott.

A környezeti stressz hatására a Bogo fajta -amiláz enzim aktivitása szignifikánsan csökkent. 
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Eredményeink hozzájárulnak a stresszfehérjék kimutatásához, azonosításához, az enzimes

módosításoknak, a nem termikus új tartósítási eljárásnak és a környezeti változásoknak a fehérjék 

min ségi összetételére gyakorolt hatásai megismeréséhez, a növényi allergének el rejelzéséhez és

nyomon követéséhez, továbbá adatokat szolgáltathatnak a növénynemesítési munkákhoz, a 

fajta-kiválasztáshoz az élelmiszerbiztonság és az egészségmeg rz  táplálkozás tükrében. 
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7. Tézisek

1. A kazeinb l különböz  enzimes (papain, pronáz és alkaláz) módosításokkal kapott 

peptidkeverékek komponenseit 10 kDa alatti molekulatömeg tartományban detektáltam, és 

immunreakcióval kimutattam, hogy az alkaláz-papain, és a pronáz-alkaláz enzimekkel 

készült hidrolizátumok relatív immunreaktivitása jelent sen csökkent. 

2. Igazoltam, hogy nyomáskezelés (600 MPa) hatására változott a vizsgált sertéshús

alappaszta urea-oldható fehérjéinek 2D összetétele: a 34-50 kDa, pI: 7,0-9,0 közötti 

tartományban detektált igen intenzív foltok a nyomáskezelést követ en nem, illetve

csökkent intenzitással voltak láthatók, tehát a kezelés a sertéshús fehérjék konformációs

változásait idézte el .

3. A kolbászpaszta urea-oldható fehérje frakciójának immun-reaktív jellege megváltozott a

600 MPa nyomáskezelés hatására. A nyomáskezelés a sertéshús fehérjék epitóp

szerkezeteinek módosulását okozta. 

4. Triticum aestivum búzában h sokk fehérje70 (AAB99745), kitináz C (JN0884) és xilanáz 

inhibítor (CAD19479) PR fehérjék IgE reaktivitását mutattam ki. 

5. Megállapítottam, hogy a vizsgálatba vont Tisza búza, Marko és Bogo tritikále fajták emelt

dózisú fungicidekkel történt kezelésekre adott válaszreakciói különböznek. A Tisza búza 

víz- és só-oldható fehérjéinek eloszlása eltérést mutatott 5,0-9,0 pI és 30-60 kDa, valamint

5,0-8,0 pI és 22 kDa alatti tartományokban. A Marko tritikále fehérje-mintázata nem 

változott a kezelés hatására. A legtöbb eltérést az érzékeny Bogo fajta mutatta. 

6. Megállapítottam, hogy az emelt dózisú fungicid (tebukonazolos és propikonazolos) kezelés 

a Bogo tritikále fehérje- összetételének változásához vezetett. Az emelt dózisú fungicid 

(propikonazol és tebukonazol) kezelés dimer -amiláz inhibítorok és endogén 

-amiláz/szubtilizin inhibítorok szintézisét idézte el  a Bogo tritikále mintában, az 

-amiláz enzimaktivitás szignifikánsan csökkenése mellett. Két endogén 

-amiláz/szubtilizin inhibítor és két proteináz inhibítor izoform mennyisége növekedett. 
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7. Megállapítottam, hogy a Bogo tritikále víz- és só-oldható frakciójában az emelt dózisú

fungicid kezelést követ en három fehérje immun-reaktivitása er södött (MW: 15-16 kDa, 

pI: 6,6-6,7 és MW: 29-30 kDa, pI: 10,0), valamint két újonnan megjelent fehérje IgE

reaktivitást mutatott (MW: 23-24 kDa, pI: 5,8-6,2). 

8. Kimutattam, hogy a Bogo tritikále alkohol-oldható frakciójában az emelt dózisú fungicid

(tebukonazolos és propikonazolos) kezelést követ en különbség fehérjék jelentek meg a 75 

kDa molekulatömeg , és 7,0-8,0 izoelektromos pontú tartományban. A szekalin 

prekurzorként azonosított fehérjék csak az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintában

voltak detektálhatók. A fert zöttségi adatokat tekintve, a Bogo minta kezeletlen csoportja

10%-ban volt fuzáriummal fert zött, ami egyik oka lehet a fehérjetérképekben talált 

különbségeknek. Feltételezésem szerint az érzékeny fajta tritikále (Bogo) a biotikus

stresszre (fuzárium-fert zés) érzékenyebben reagált, mint az abiotikusra (fungicid kezelés). 

Valószín nek tartom, hogy a biotikus stressz következtében gátolt volt a szekalin 

prekurzorok képz dése.

9. A kezeletlen és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále alkohol-oldható egyes

fehérjéinek IgA- és IgE reaktivitása humán szérumokkal szemben különböz nek bizonyult: 

IgA reaktivitásában eltérést detektáltam 6,0-7,1 izoelektromos pont és 33-40 kDa 

molekulatömeg tartományban. A kezeletlen Bogo mintában detektált, kb. 8,5 

izoelektromos pontú, 30-32 kDa, valamint a 40-45 kDa molekulatömeg  fehérjék IgE-köt

képessége jelent s csökkenést mutatott, míg a kb. 6,5 izoelektromos pontú, 36 kDa 

molekulatömeg  fehérjék immun-reaktivitása az emelt dózisú fungicid kezelést követ en

n tt az alkalmazott egyéni szérummal szemben.
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M1. táblázat: Vizsgált gabona minták Osborne frakcióinak szárazanyag-mérlege

ANYAGMÉRLEG HIBASZÁMÍTÁS, részletek
Tisza n=2
kezeletlen 1.fr(g) 2.fr(g) átlag(g) abszolut hiba relatív hiba(%)
albumin-globulin 0,10 0,08 0,09 0,01 15,71
gliadin 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00
kezelt
albumin-globulin 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00
gliadin 0,05 0,06 0,06 0,01 12,86
Marko n=2
kezeletlen
albumin-globulin 0,12 0,10 0,11 0,01 12,86
gliadin 0,04 0,06 0,05 0,01 28,28
kezelt
albumin-globulin 0,12 0,10 0,11 0,01 12,86
gliadin 0,04 0,03 0,04 0,01 20,20
Bogo n=2
kezeletlen
albumin-globulin 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00
gliadin 0,06 0,07 0,07 0,01 10,88
kezelt
albumin-globulin 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00
gliadin 0,04 0,07 0,06 0,02 38,57
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M1. ábra: A két-dimenziós elektroforézis ismételhet ségének statisztikai ábrázolása (2, 3. gél). 
Kétszeres szórásértékeket figyelembe véve (piros és kék vonalak) a regressziós egyenes (zöld 
vonal) eltérését az átlagtól (fekete vonal) a slope érték (0,9868) mutatja.

M2. ábra: Szoftveresen detektált sávok jelölése az albumin-globulin frakciók SDS-PAGE
elválasztási képén (1: molekulatömeg kontroll, 2: kezeletlen Tisza búza, 3: emelt dózisú 
fungicidekkel kezelt Tisza búza, 4: kezeletlen Marko tritikále, 5: emelt dózisú fungicidekkel
kezelt Marko tritikále, 6: kezeletlen Bogo tritikále, 7: emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo 
tritikále)
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M3. ábra: Kezeletlen gabonafélék albumin-globulin frakcióinak (2: Tisza búza, 4: Marko tritikále, 
6: Bogo tritikále) SDS-PAGE elválasztási képe alapján készült denzitogramok 

M4. ábra: Tisza búza albumin-globulin frakcióinak (1: molekulatömeg kontroll, 2: kezeletlen minta,
3: emelt dózisú fungicidekkel kezelt minta) SDS-PAGE elválasztási képe alapján készült
denzitogramok
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M5. ábra: Marko tritikále albumin-globulin frakcióinak (1: molekulatömeg kontroll, 4: kezeletlen 
minta, 5: emelt dózisú fungicidekkel kezelt minta) SDS-PAGE elválasztási képe alapján készült
denzitogramok

M6. ábra: Bogo tritikále albumin-globulin frakcióinak (1: molekulatömeg kontroll, 6: kezeletlen 
minta, 7: emelt dózisú fungicidekkel kezelt minta) SDS-PAGE elválasztási képe alapján készült
denzitogramok
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M7. ábra: Kezeletlen gabonafélék gliadin frakcióinak (1: molekulatömeg kontroll, 2: Tisza búza, 4: 
Marko tritikále, 6: Bogo tritikále) SDS-PAGE elválasztási képe alapján készült denzitogramok

M8. ábra: Tisza búza gliadin frakcióinak (1: molekulatömeg kontroll, 2: kezeletlen minta, 3: emelt
dózisú fungicidekkel kezelt minta) SDS-PAGE elválasztási képe alapján készült denzitogramok
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M9. ábra: Marko tritikále gliadin frakcióinak (1: molekulatömeg kontroll, 4: kezeletlen minta, 5: 
emelt dózisú fungicidekkel kezelt minta) SDS-PAGE elválasztási képe alapján készült 
denzitogramok

M10. ábra: Bogo tritkále gliadin frakcióinak (1: molekulatömeg kontroll, 6: kezeletlen minta, 7: emelt
dózisú fungicidekkel kezelt minta) SDS-PAGE elválasztási képe alapján készült denzitogramok

99



M5. táblázat: Detektált fehérjék összesít  adatai a Tisza búza albumin-globulin frakcióinak 2D 
térképei alapján (Spots: detektált fehérjék száma,*: az összehasonlításnál referenciának tekintett
gélkép jele, Match Rate: a párosítás aránya, Corr Coeff: a párosítás hibájának jelz száma)

M6. táblázat: Intenzitás adatok a Tisza búza albumin-globulin frakcióinak 2D térképein detektált
fehérjékr l (Valid Spot Qty), ill. a gélekr l (Total Density) 
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M11. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Tisza búza albumin-globulin
frakcióinak 2 DE képe
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M7. táblázat: Detektált fehérjék összesít  adatai a Bogo tritikále albumin-globulin frakcióinak 2D 
térképei alapján (Spots: detektált fehérjék száma,*: az összehasonlításnál referenciának tekintett 
gélkép jele, Match Rate: a párosítás aránya, Corr Coeff: a párosítás hibájának jelz száma)

M8. táblázat: Intenzitás adatok a Bogo tritikále albumin-globulin frakcióinak 2D térképein detektált 
fehérjékr l (Valid Spot Qty), ill. a gélekr l (Total Density) 
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M12. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále albumin-globulin
frakcióinak 2 DE képe 
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M9. táblázat: Detektált fehérjék összesít  adatai a Marko tritikále albumin-globulin frakcióinak 2D 
térképei alapján (Spots: detektált fehérjék száma,*: az összehasonlításnál referenciának tekintett 
gélkép jele, Match Rate: a párosítás aránya, Corr Coeff: a párosítás hibájának jelz száma)

M10. táblázat: Intenzitás adatok a Marko tritikále albumin-globulin frakcióinak 2D térképein
detektált fehérjékr l (Valid Spot Qty), ill. a gélekr l (Total Density)
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M13. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Marko tritikále albumin-globulin
frakcióinak 2 DE képe 

102



20700-

27000-

33800-

48700-

81000-

  1       2        3        4        5     1       2 3         4        5
M14. ábra: A kezeletlen (2,3) és az emelt dózisú fungicidekkel kezelt (4,5) Bogo tritikále albumin-

globulin frakcióinak (két párhuzamos) SDS-PAGE képe és az anti- búzacsíra agglutinin
antitesttel detektált reakciók eredménye

M11. táblázat: Detektált fehérjék összesít  adatai a Tisza búza gliadin frakcióinak 2D térképei 
alapján (Spots: detektált fehérjék száma,*: az összehasonlításnál referenciának tekintett gélkép 
jele, Match Rate: a párosítás aránya, Corr Coeff: a párosítás hibájának jelz száma)

M12. táblázat: Intenzitás adatok a Tisza búza gliadin frakcióinak 2D térképein detektált fehérjékr l
(Valid Spot Qty), ill. a gélekr l (Total Density) 
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M15. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Tisza búza gliadin frakcióinak 2 DE 
elválasztási képei (pI: 3,0-10,0 és 28-110 kDa között) 

M13. táblázat: Detektált fehérjék összesít  adatai a Bogo tritikále gliadin frakcióinak 2D térképei (pI: 
3,0-10,0) alapján (Spots: detektált fehérjék száma,*: az összehasonlításnál referenciának 
tekintett gélkép jele, Match Rate: a párosítás aránya, Corr Coeff: a párosítás hibájának 
jelz száma)

M14. táblázat: Intenzitás adatok a Bogo tritikále gliadin frakcióinak 2D térképein detektált fehérjékr l
(Valid Spot Qty), ill. a gélekr l (Total Density) 
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M16. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Bogo tritikále gliadin frakcióinak 2 
DE elválasztási képei (pH: 3,0-10,0 és 28-110 kDa között) 

M15. táblázat: Detektált fehérjék összesít  adatai a Bogo tritikále gliadin frakcióinak 2D térképei 
(pH: 6,0-11,0) alapján (Spots: detektált fehérjék száma,*: az összehasonlításnál referenciának 
tekintett gélkép jele, Match Rate: a párosítás aránya, Corr Coeff: a párosítás hibájának 
jelz száma)

M16. táblázat: Intenzitás adatok a Bogo tritikále gliadin frakcióinak 2D térképein (pH: 6,0-11,0) 
detektált fehérjékr l (Valid Spot Qty), ill. a gélekr l (Total Density)
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M17. táblázat: Detektált fehérjék összesít  adatai a Marko tritikále gliadin frakcióinak 2D térképei 
(pH: 6,0-11,0) alapján (Spots: detektált fehérjék száma,*: az összehasonlításnál referenciának 
tekintett gélkép jele, Match Rate: a párosítás aránya, Corr Coeff: a párosítás hibájának 
jelz száma)

M18. táblázat: Intenzitás adatok a Marko tritikále gliadin frakcióinak 2D térképein (pH: 6,0-11,0) 
detektált fehérjékr l (Valid Spot Qty), ill. a gélekr l (Total Density)
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M17. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt Marko tritikále gliadin frakcióinak 2 
DE képei (pH:6,0-11,0 és 28-110 kDa között) 
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M18. ábra: Nemesített Bogo tritikále gliadin frakciójának 2D térképe, sárga színnel jelölve azt a 
fehérjecsoportot, amely az emelt dózisú fungicidekkel kezelt mintából szekalin prekurzorként 
került azonosításra. 
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M19. táblázat: Detektált fehérjék összesít  adatai a Bogo tritikále sav-oldható frakcióinak 2D
térképei (pH: 3,0-10,0) alapján (Spots: detektált fehérjék száma,*: az összehasonlításnál 
referenciának tekintett gélkép jele, Match Rate: a párosítás aránya, Corr Coeff: a párosítás
hibájának jelz száma)

M20. táblázat: Intenzitás adatok a Bogo tritikále sav-oldható frakcióinak 2D térképein
        (pH: 6,0-11,0) detektált fehérjékr l (Valid Spot Qty), ill. a gélekr l (Total Density) 
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M19. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt (pka) Bogo tritikále glutenin
frakcióinak 2 DE elválasztási képei (pI: 3,0-10,0 és 10-110 kDa) 
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M21. táblázat: Detektált fehérjék összesít  adatai a Marko tritikále sav-oldható frakcióinak 2D 
térképei (pH: 3,0-10,0) alapján (Spots: detektált fehérjék száma,*: az összehasonlításnál 
referenciának tekintett gélkép jele, Match Rate: a párosítás aránya, Corr Coeff: a párosítás
hibájának jelz száma)

M22. táblázat: Intenzitás adatok a Marko tritikále sav-oldható frakcióinak 2D térképein
        (pH: 6,0-11,0) detektált fehérjékr l (Valid Spot Qty), ill. a gélekr l (Total Density) 
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M20. ábra: Kezeletlen (O) és emelt dózisú fungicidekkel kezelt (pka) Marko tritikále glutenin
frakcióinak 2 DE elválasztási képei (pI: 3,0-10,0 10-110 kDa között) 
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